
4۹ 

4 
 و £ و ر و ف

 نیس ند ځا یسوم ےب دچا یر دو
 سچ 272 طط ت ر وچ

 ےک
 ھه ۸00 ةنَس قولا

 نيس
 ناجم ع اسا
 شغل اییقک زر ر رم

 ةيملعلا شكلاراد
 ناتبل - توريت



 ةظوفحم قوقحلا عيمج

 بتكلا رادل ةظوفحم ةينفلاو ةيبدالا ةيكلملا قوقح عيمج

 ةمجرت وأ ريوصت وأ عبط رظحيو نافبل - تموريب ةيملعلا
 ةطرشأ ىلع هليجست وأ "أزجم وأ "الماك باتكلا ديضفت ةداعإ وأ

 تاناوطسا ىلع هتجمرب وأ رتويبمكلا ىلع هلاخدإ وأ تيساك

 .ايطخ رشانلا ةففاوع الإ ةيئوض

Copyright © 
All rights reserved 

Exclusive rights by DAR al-KOTOB ar 

ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this 
publication may be translated, reproduced, 

distributed in any form or by any means, or 
stored in a data base or retrieval system, 
without the prior written permission of the 
publisher. 

 زوالا ةصضبطلا

 م۱۹۹۹ - ھه ۰

 ةيملعلا بتكلا واد
 نانبيل _ توويي

 تراكلم هيانب .يرتحبلا عراش .فيرظلا لمر : ناونلا
 ۰( 1 ۱) ۲۲ - ۳11۲9 - ۳1۹۸ : سکافو نوفلت
 نانا - توریب J - A٤ : ديرب قودنص

DAR al-KOTOB a!-ILMIYAH 
Beirut - Lebanon 

Address : Rame! al-Zarif, Bohtory st., Melkart bidg., Ist Floore, 
Tel. & Fax : 00 (961 1) 60.21.33 36.61.35 - 36.43.98 

PO.Box : 11-9424 Beirut - Lebanon 

27451 

fete: a ilmiyah .com.lb/ 

e-mail : sales@al-ilmiyah.com 

info@al-ilmiyah.com 

ISBN 2-7451-2210-X 
1 90000 > 

2210 ٠ 



 ةالصلا باتک

 : ( ةالصلا باتك) :م

 «فوذح ًادتبم ربخ هنأ ىلع باتك عافتراف ءةالصلا ماکحأ نايب يف باتک اذه : يآ :ش

 : ريدقت ىلع باتكلا بصن زوجيو « اذه ةالصلا باتك يأ ‹ ربخلا فوذحم أدتبم نوكي نأ زوجيو

 . باتكلا لوأ ىف باتكلا ريسفت ىضم دقو . ةالصلا باتك ذخ

 يه يتلا ةالصلا نايب يف عرش « ةالصلا طورش اهيف يتلا تاراهطلا نايب نم غرفاملو

 ةالصلا ىنعم مث « عبت همكحو هقبسي ءيشلا طرش نأل تاراهطلا نع اهرخأ كلذلف « ةطورشم
 ‹ مهل عدا يأ ٠٠١( ةيآلا : ةبوتلا ) € مهيلع لصو > :ىلاعت هللا لاق ؛ ءاعدلا : ةماعلا ةغللا يف

 لوق هنمو « ةكربلاو ريخلاب عديلف يأ «لصيلف ًامئاص ناك نإو» : ةوعدلا ةباجإ ثيدح يفو
 : ىشعألا

 متخاهيلعواهزربأو اهب دوهي فاط ءابهصو

 مستراو اهّنَد ىلع ىّلَصو اهّنَذ يف حيرلااهتباقو

 اهنولل اهب تيمس رمخلا ءامسأ نم مسا ءابهصلاو «ةكربلاو ةمالسلاب اهل اعدو ةرمخلا فصي
 هطبض مستراو : هلوق ‹ اهرهظأ يأ اهزربأ هلوق « رعشلا نيب [ةرمح] ةبهصلا نإف « رعشلا يف
 مسترا : لصف يف : يرهوجملا لاق . ةلمهملا نيسلاب وه اغنإو « طلغ وهو ةمجعملا نيشلاب يزارتألا

 . ىعدو ربك لجرلا

 مشرلا امأو  ةلمهملاب موسرلا نم هتدامو « هرخآ ىلإ حيرلا اهلباقو : ىشعألا لاق مث
 هلوق نوكي نأ حلصي ال انهاه نكلو « ةلمهملاب مسرلا ىنعم نم بيرق وهو « متخلا هانعمف ةمجعمل اب
 تيبلا رخآ يف متخلا ىنعم ًاضيأ ىضمو « ىلصو : هلوق.ىلع اقطع اعد هانعم نأل ةمجعم اب مشترا

 لاق هبو « حيحصلا وه اذه :اولاق « هيلع اهلامتشال ؛ ةالص ةيعرشلا ةالصلا تيمسو « لوألا
 . ةغللا لهأ نم روهمجلا

 مال نأل لطاباذهو : يوونلا لاق « هتموق اذإ رانلا ىلع دوعلا تيلص نم ةقتشم يه ليقو
 فالتخا عم قاقتشالا حصي فيكف ءاي تيلص يفو « تاولصلا ليلدب ؛ واو ةالصلا نم ةملكلا
 . ةيلصألا فورحلا

 ' قاقتشالا يف ةيلصألا فورحلا قافتا طارتشا نأل ةحيحص ريغ نالطبلاب هاوعد: تلق
 وهو ءاعدلا ةالصلا : لاق مث ىلص ةدام ركذ يرهوجلا نإف اًضيأو « ربكألاو ريبكلا نود ريغصلا

 ‹ ةي يبنلا ىلع تيلصو « ةيلصت لاقي الو « ةالص تيلص لوقت «ردصملا عضوم عضوي مسا
۳ 



 : ريهز نب سيق لاقو « اهتموقو اهتنيل اذإ رانلاب اصعلا تيلصو

 ميقتسملا كاصع ىلصامف همدتساوكرمأبلجعتالف

 ‹ هتيوش اذإ اًيمر هتيمر لاثم اًيلص هيلصأ هريغو محللا تيلصو « قباسلا يلات يلصملاو

 « كلذ ريغ ركذو ءاهب تيلصتو رانلاب تيلطصاو قرحأ ًايلص يلصي رسكلاب رانلاب نالف يلصو
 عمحملا ىلإ ةملكلا درب الإ امهنيب قرفيام ةقيقحلا يفو « ةيئايلا ةداملاو ةيواولا نيب قرفي ملو

 . ريغصتلاو

 . كلذ لقي ملو تاولص لاقي نأ يغبني ناك ةيواو تناك ول ةالصلا : تلق نإف

 . ةعبار تعقو اذإ ءاي واولا نوبلقي مهنأل ةيواو نوكت نأ يغبني ال اذه : تلق

 لاق . هلامشو بنذلا نيي نعام وهو ةالصلا ةينثت نيولصلا نم ةقتشم ةالصلا : ليقو

 يذلا مظعلا وه الصلا : يزرطملا لاقو . ةزيجعلا نع نائتانلا نامظعلا امه : تلق : يرهوجملا

 . دوجسلاو عوكرلا يف هيولص كرحي يلصلملا نأل « ناتيلألا هيلع

 دنع] نوكت دق هسأر نأل «قابسلا ليخ نم يناثلا سرفلا وهو يلصملا نم ةقتشم : ليقو

 نم اهيف امل ةالص ةصوصخللا ةداملا تيمسو « ميظعتلا ةغللا يف اهلصأ نإ : ليقو « قباسلا [ الص

 يتلا يهو ةيلصم ةاش مهلوق نم ءاوشلا نم : ليقو «ةمحرلا نم : ليقو ‹«لجو زع برلا ميظعت

 . موزللا نم : ليقو ءرانلا ىلإ تبرق

 دحاو ريغ ركنأو ءيشلا ىلع لابقإلا يه : ليقو . مزل اذإ ىلطصاو يلص لاقي: جاجزلا لاق
 حصي الف ءاي لاوقألا هذه ضعب يفو .واو ةالصلا يف ةملكلا مال نأل تاقاقتشالا هذه ضعب

 . فورحلا فالتخا عم قاقتشالا

 . هترکذ ام هنع باوحلا : تلق

 لاق .ةصوصخللا لاعفألاو ةدوهعملا ناكرألا نع ةرابع اهنأ وهف : يعرشلا اهانعم امأو

 . ةيعرشلا تالوقنملا نم وهف يوغللا ىنعملا ىلع اهلامتشال ةالصلاب تيمس : هللا همحر لمكأللا

 يف يوخللا ىنعملا ىعاري ال هنأل ًالقن ال اريسفت نوكت ةغللا ءاقب عم ةدايز اهيف ناك اذإ : تلق

 . رخآ ءيش هيلع ديز هنكلو اًيقاب نوكي نيينعملا يفو «لقنلا

 لابقتساو ةروعلا رتسو ةراهطلا « ةتس اهطئارشو « اهتاقوأ سمخلا تاولصلا بوج و ببسو

 طرش هنأل ببس هنأ عم طورشلا نم تقولادع امن إو . مارحإلا ةريبكتو « ةينلاو ‹تقولاو ءةلبقلا

 رادقم ةريخألا ةدعقلاو دوجسلاو عوكرلاو ةءارقلاو مايقلا « اهناكرأو . بوجولل ببسو ءادألل

٤ 



 .ةرخلا يف دوعوملا باوثلا لوصحو « ايندلا يف ءادألاب بجاولا طوقس اهمكحو « دهشتلا

 ةدابع نع اًهزنت اهنطابو اهرهاظ ءاضعألاب ناكرألا عيمجب ىلاعت هللا ميظعت « اهتمكحو

 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ةالصلا سفن توبثو ءةئيهو ًالعفو ًالوق ناثوألا

 ةيآلا :ءاسنلا ) € اًنوقوم اًباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ # : ىلاعت هلوقف باتكلا امأ

 . تايآلا نم اهريغو « اًتقؤم اًضرف يأ ۲,( 

 سمخ ىلع مالسإلا ينب :٠ لاق هنأ ةي يبنلا نع هنع هللا يضر رمع نبا ثيدحف :ةنسلا امأو

 هيلإ عاطتسا نم تيبلا جحو « ناضمر مايصو ءةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا ماقإو ء هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش

 . هيلع قفتم . ًالیبس

 ركنم ريكن ريغ نم اذه انموي ىلإ ةي هللا لوسر نمز نم ةمألا تعمجأ دقف « عامجإلا امأو
 . فالخ الب رفك دقف اهتیعرش رکنا نمف «دار در الو

 ةيآلا : ةرقبلا) (ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح # : ىلاعت هلوقف سمخلا ةيضرف امأو

 تاولصلا نم اعمج ضرف ىلاعت هنأل سمحخلا ةيضرف ىلع ةلالدلا ةعطاق ةيآلا هذهو (۸

 نإ: ليقامو <« ثالثلا نود عبرألا وه ىطسو هعم حيحص عمج لقأو اهعم ىطسولا ةالصلاو

 نكي ملاذإ سنجلا هب داري اغإ هنأل انه اه ميقتسي ال « سنج ا اهب داري عمجملا ىلع تلخد اذإ ماللا

 ال سنجل ا ىلع هلمح ملس نئلو . عرشلا يف تاضورغملا ىلإ عجري انه اهو ‹هنم وهف ةدرهعم ةمل

 عمجلا لقأ دارملا نأ ملعف« عامجإلاب هلك ىلع الو عامجإلاب انه اه سنجل ا لقأ ىلع هلمح نكي

 ىقبي لب ماللا لوخدب سنجلل ريصت ال ةغللا لهأ رثكأ لوق ىلعو« سمخ ىطسولا هب حصي يذلا

 لاكشإلا دري ال ذئنيحف ء«حاتفملا»و« فاشكلا» بحاص رايتخا وهو «عومجلا عاونأ يف اًَماع اعمج

 نيحو «ءاشعلاو برخملا هب دارأ ١١( ةيآلا : مورلا )  نوسمت نيح هللا ناحبسف # : ىلاعت هلوق وهو

 . رهظلا نورهظت نيحو رصعلا ةالص هب دارأ ايشعو حبصلا هب دارأ نوحبصت

 ىلإ ءاج : لاق بعك نب ورمع نب نامثع نب هللا ديبع نب ةحلط ثيدحف « ةنسلا نم امأو

 نم یند یتح لوقیام مهفی الو هتوص يود عمسي سأرلا رئاث دج لهآ نم لجر ةَ هللا لوسر
 « ةليللاو مويلا يف تاولص سمخ ١ : ةي هللا لوسر لاقف مالسإلا نع لأسي وه اذإف ةَ هللا لوسر
 يأ سأرلا رئاث هلوق . ملسمو يراخبلا هاور .« عوطت نأ الإ ءال » : لاق ؟اهريغ يلع له :لاقف

 نم نولخ رشعل لمجلا موي لتق « ةنجل اب ةرشبملا ةرشعلا دحأ هللا ديبع نب ةحلطو «رعشلا شفتنم
 . ةرصبلاب نفدو « نيئالثو تس ةنس ىلوألا ىدامج

 ؟تضرف فيكو؟ ةالصلا تضرف ىتم : تلق نإف



 هاتأ مالسلا هيلع ليربج نأ ديز نب ةماسأ ثيدح نم «ةماسأ يبأ نب ثراحلا دنسم» يف ءاج: تلق

 ليربج ينملع» : ظفلب ةجام نباو .ةالصلاو ءوضولا هملعف هيلإ يحوأ ام لوأ يف مالسلا هيلع

 لبق ةالصو ‹«سمشلا بورغ لبق ةالص تناك ءارسإلا لبق ةالصلا نأ يبرحلا ركذو . «ءوضولا
 ركذو 0١(. ةيآلا : رفاغ) € راكبإلاو يشعلاب كبر دمحب حبسو # : ىلاعت هللا لاق .اهعولط

 « ةمايقلا موي اهنع نولوئسم اهلهأو ‹ ةالصلا ةمألا هذه ىلع بتك ضرف لوأ نأ : يذمرتلا ميكحلا

 . ةعبسلا روشحلا نم رشح لوأ يف

 يف نيتعكر نيتعكر اهضرف نيح ةالصلا اهنع هللا يضر ةشئاع نع «يراخبلا حيحص» يفو

 ةالصلا تضرف» «حيحصلا »يفو . رضحلا ةالص يف ديزو رفسلا ةالص ترقأف ءرفسلاو رضحلا

 ةرجهلا دعب» ةياور يفو .«رفسلا ةالص يف ترقأو اعبرأ تضرف رجاه املف نيتعكر نيتعكر ةكمب

 نبا لاقو . «اًثالث تناك اهنإف برغملا الإ ناتعكر ناتعكر تضرف » : «دمحأ دنسم» يفو «(ةنسب

 لاق كلذبو « نيتعكر رفسلا يفو اًَعبرأ رضحلا يف تضرف ةالصلا نأ سابع نبا نع يورو رمع

 ةليل تناك سمخلا تاولصلا ضرف نأ يف فالخ الو « جيرج نباو «نسحلاو « ريبج نباو « عفان

 لبق ةَ هللا لوسر اهب رمآ : لاق هنأ يرهزلا نع ةبقع نب ىسوم قيرط نم يقهيبلا ىورو « جارعا

 ةليل سدقملا تيبب سمحخل ا ةي هللا لوسر ىلع ضرف :[.. . . . ]نعو « ةنسب ةنيدملا ىلإ هجورخ

 يبنلا عم تلص ةجيدخ نأ فالح ال : ضايعو « يبطرقلا لاقو ءاًرهش رشع ةينامث لبق هب يرسأ

 ءاملعلاو . نينس سمخب ليقو «نينس ثالثب ةرجهلا لبق تيفوت اهنأو ةالصلا ضرف دعب ةي
 .ءارسإلا ةليل ناك ةالصلا ضرف نأ نوعمجم

 « نيتعكر حبصلاو « تاعكر عبرأ ءاشعلاو رصعلاو رهظلا نوك يف مكحلا ام :تلق نإف

 ؟اًنالث برغملاو

 تملظأو « ةنجلا نم جرخ نيح مالسلا هيلع مدآ اهالص رجفلاف ؛ يبن اهالص ةالص لك: تلق

 ءليللا ةملظ نم ةاجنلل اركش : ىلوألا نيتعكر ىلص رجفلا قشنا املف «ليللا نجو هيلع ايندلا

 اهالص رهظلاو .انيلع اًضرفو هيلع اًعوطتم ناكف «راهنلا كلذ ءوض عوجرل اركش :ةيناثلاو

 ءدلولا مغ لاوزل اركش : ىلوألا . لاوزلا دنع كلذو دلولا حبذب رمأ نيح مالسلا هيلع ميهاربإ

 اعوطتم ناكو « هدلو ربصل اركش ةعبارلاو «ىلاعت هللا ىضرل ةثلاثلاو « ءادفلا ءيجمل ةيناثلاو

 ةملظ : تاملظ عبرأ نم ىلاعت هللا هاجنأ نيح مالسلا هيلع سنوي اهالص رصعلاو .انيلع ضرفو

 مالسلا هيلع ىسيع اهالص برغملاو . ليللا ةملظو توحلا ةملظو « رحببلا ةملظو « ةلذلا

 هلل ةيهولألا تابثإل : ةثلاثلاو « همأ نع ةيهولألا يفنل : ةيناثلاو ءهسفن نع ةيهولألا يفنل ىلوألا

 . اهننس» ىف ةجام نبا هاور (۱)



 مغ يف ناکو «قيرطلا لخدو سبايلا نم جرخ نيح مالسلا هيلع ىسوم اهالص ءاشعلاو یلاعت

 نم هان ثیح یلاعت هلل کشو «هدالوأ مغو « نوعرف قرغ مغو «نوراه هيخأ مغو ءةأرملا

 ًركش اعبرأ ىلص يداولا ءىطاش نم يدونو « هلك كلذ نم هللا هاجن املف «هودع قرغأو قرغلا

 . ناطيشلا رش نم هللا انيجنيل كلذب انرمأف « اعوطت

3% 3¢ 



 تیقاوملا باب
 يناثلا رجفلا علط اذإ رجفلا تقو لوأ

 (تيقاوملا باب) :م

 تيقاوملاو «ةالصلا باتك بارعإ لثم هبارعإف ؛ ةالصلا تيقاوم نايب يف باب اذه : يأ : ش

 تيقاومك ناكم وأ «ةالصلا تيقاومك « نامز نم ددح يأ هب تقو ام تاقيملاو تاقيم عمج

 اذإ :هتقوو هتقوب ءيشلا تقو : لاقي ‹ سايقلا ريغ ىلع تقو عمج تيقاوملا : لاقيو « مارحإلا

 .هدح نیب

 تاقيم لصأو « ةدملا رادقم نايب وهو هب صتخي تقو ءىشلل لعجي نأ : تيقأتلاو تيقوتلاو

 يلصملل بورضملا تقولا تاقيملا : يرهوجلا لاق .اهلبق ام راسكنال ءاي واولا تبلق « ةاقوم

 . هنم نومرحي يذلا عضوملل « ماشلا لهأ تاقيم اذه لاقي « اًضيأ عضوملاو

 ةضراع يناثلاو « نيديعلاو ةعمجلاو سمخلاك ةمزال : لوألا «نيمسق تاولصلا تناك الو

 يف رركتي اهضعب تقوو « اهتاقوأب مزلي ةمزاللاو « اهوحنو ءاقستسالاو فوسكلاو ةزانجلا ةالصك

 ملاعم مهأ تاقوألا ةفرعم ناك « اًسمحخ موي لك يف اهضعبو ةرم ةعمجلا يف اهضعبو « ةرم ةنسلا

 «تيقاوملا بابب فنصملا أدب كلذلف ببسملا ىلع مدقي ببسلاو « ببس تيقوتلا نألو . تاولصلا

 . ميدقتلا قحتسا كلذلف ءادألل طرشو « بوجولل ببس هنأل طرشلا هجو هنأ ةهج : ناتهج هلو

 ءىدتبي نأ بجاولا ناكو رجفلا تقو نايب ٌمَدَق :ش ( يناثلا رجفلا علط اذإ رجفلا تقو لوأ ) :م
 يف قفتم تقو رجفلا تقو نكلو « مالسلا هيلع ليربج اهيف همأ ةالص لوأ اهنأل « رهظلا تقو

 بطاخي تقو لوأب هداريإ ناكف توملا وخأ مونلاو « مونلا دعب تبجو ةالص هنألو « هرخآو هلوأ

 هيلع مدآ اهالص نم لوأ رجفلا ةالص نألو « مئانلا ىلع ال ناظقيلا ىلع باطخل ا ذإ اهئادأب ءرملا

 . بيرق نعانركذ امك ةنجلا نم طبهأ نيح مالسلا

 ديعس وبأ لاق دقو « هرخآو هلوأ يف فلتخا تقو رجفلا تقو تلق فيك : تلق نإف

 . ؟ءاضق سمشلا عولط دعب ةالصلا نوكتو تقولا جرخي رفسأ اذإ : ةيعفاشلا نم يرخطصإإلا

 نم ىلع ملعلا لهأ عمجأ : رذنملا نبا لاقو . هيلإ تفتلي الف عامجإللل قراخ لوقلا اذه: تلق

 يف سمحلا لوأ رجفلا ةالص نألو ءاهتقو يف اهيلصي هنأ سمشلا عولط لبق حبصلا يلصي

 ةليل ةحيبص رجفلاف ءارسأإلا ةليل يف تضرف سمخلا تاولصلا نأ يف اوفلتخي ملذإ« بوجولا

 ‹ ءارسإإلا ةليل تاولصلا ةي يبنلا ىلع [تضرف]: لاق كلام نب سنأ ىور ال كلذو « اهبوجو

 كل نإو يدل لوقلا لدبي ال هنإ دمحم اي يدون مث « اًسمخ تلعج ىتح تصقن مث ةالص نيسمخ

 . حيحص نسح ثيدح : لاقو يذمرتلاو دمحأو يئاسنلا هاور . نيسُخ:' سمخل ا هذهب
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 هيلع ليربج ةمامإ ثيدحل ؛ سمشلا علطت ل اما اهتقو رخآو قفألا يف ضرتعملا ضايبلا وهو

 يناثلا مويلا يفو رجفلا علط نيح لوألا مويلا يف اهيف - مالسلا هيلع- هللا لوسر مأ هنإف مالسلا

 «علطت سمشلا تداكو ادج رفسأ نيح

 انلو : لاق مث « مالسلا هيلع ليربج ةمامإل رهظلا ةالصب اوءدب ةيعفاشلاو : يجورسلا لاقو

 هيلع ليربج لعف وه يذلا لوألا نع رخأتم وهو« ةنيدملاب لئاسلل رجفلاب أدب مالسلا هيلع هنأ
 . هبيترت اونسحتسا اذهلف هضعبل خسانو مالسلا

 ةالص لوأ نأل : يزارتألا لاقو . رهظلا ةالصب «ريغصلا عمال ا» لصأ يف دمحم ادب: تلق

 . فوذحم فاضلملاف رجفلا

 ةربعلا نأ يف خياشملا فلتخا : «ةرهمجلا» يفو . قداصلا يأ يناثلا رجفلا علط اذإ : هلوق

 .هراشتناو هتراطتسال وأ هعولط لوأل

 وهو ءامسلا قفأ يف يأ :ش (قفألا يف ضرتعملا ضايبلا) :م يناثلا رجفلا يأ :ش (وهو) :م

 لاق ‹ رشعو رشع لثم قفأو قفأ دحاولا . يحاونلا قافآلا: يرهوجلا لاق .هتيحانو هفرط

 نايب انهه هدوصقمو « بيرق نع يتأي ام ىلع اًضيأ هرسفو « بذاكلا رجفلا نع هب زرتحا : لمكألا

 يأ ضرتعملا رجفلا وهو ‹ حبصلا ةالص تقو هب لخدي يذلا قداصلا رجفلا وهو « يناثلا رجفلا

 . حبصلا نع قدص هنأل هب قداصلا يمسو «دادزي لازي ال اًضرع قفألا يف رشتنمل

 ءزج هب دارملا :ش ( سمشلا علطت مل ام ) :م رجفلا ةالص تقو رخآ يأ :ش ( اهتقو رخآو ) :م

 ضعبلا ىلع لكلا مسا قالطإ سمشلا علطت مل ام هلوق يف «ةيادبلا» يفو . سمشلا عولط لبق

 ءزجلا هب دارملاو ‹ سمشلا عولط لبق ام ىلإ تقولا لوأ نم لوانتي سمشلل علطت ملام هلوق نأل

 .انرکذ امک

 ءرجفلا علط نيح لوألا مويلا يف اهيف اَب هللا لوسر مأ هنإف مالسلا هيلع ليربج ةمامإ ثيدحل) :م

 هاور مالسلا هيلع ليربج ةمامإ ثيدح :ش (علطت سمشلا تداكو دج رفسأ نيح يناثلا مويلا يفو

 ورمعو « ةريره وبأو « دوعسم [ وبأو] « سابع نبا مهنم -مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم ةعامج

 ‹يرعشألا ىسوم وبأو « ةديربو « رمع نباو « كلام نب سنأو «يردخلا ديعس وبأو « مزح نبا

 . بزاع نب ءاربلاو

 : لاق ةا يبنلا نأ هنع يذمرتلاو « دواد وبأ هاورف -هنع هللا يضر - سابع نبا ثيدح امأ

 كارشلا لثم ءيفلا ناك نيح امهنم ىلوألا يف رهظلا ىلصف نوترم تيبلا دنع مالسلا هيلع ليربج ينمأ»
 ىلص مث ‹ مئاصلا رطفآو سمشلا تبجو نيح برغم لا ىلص مث «هلثم ءيش لك لظ ناك نيح رصعلا مث

 ةيناثلا ةرملا ىلصو « مئاصلا ىلع ماعطلا مرحو رجفلا قرب نيح رجفلا ىلص مث « قفشلا باغ نيح ءاشعلا
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 س
 «هيلثم ءيش لك لظ ناك نيح رصعلا ىلص مث « سمألاب رصعلا تقول هلثم ءيش لك لظ ناك نيح رهظلا
 نيح حبصلا ىلص مث ‹ ليللا ثلث بهذ نيح ةرخآلا ءاشعلا ىلص مث « لوألا هتقول برغملا ىلص مث
 تقولاو كلبق نم ءايبنألا تقو اذه « دمحم اي :لاقف مالسلا هيلع ليربج ىلإ تفتلا مث ‹ ضرألا ترفسأ
 يف مکاحلاو «هحیحص)» يف نابح نبا هاورو . نسح ثيدح : يذمرتلا لاق .« نيتقولا نيذه نوب ام
 . «هحيحصا يف ةيزخ نب ركب وبأو « «هكردتسم»

 هنيلو « ثيدحلا كورتم : لاقو دمحأ هيف ملكت ثراحلا نب نمحرلا دبع هدانسإ يف : تلق نإف
 . يزارلا متاح وبأو « نيعم نباو «يئاسنلا

 نمحرلا دبعو « هوححص ةمئألا ءالؤه لثمو «بابلا اذه يف ةدمعلا وه ثيدحلا اذه :تلق
 سانلا ضعب ملكت دقو : «ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا لاقو . نابح نباو دعس نبا هقثو ثراحلا نبا
 « ملعلاب نوروهشم مهلک هتاورو «هل هجو ال مالکب اذه هنع هللا يضر سابع نبا ثيدح يف

 نب رمع نع يرمعلا نع هدانسإب ثراحلا نب نمحرلا دبع نع يروثلا نع قازرلا دبع هجرخأو

 .هوحن هنع هللا يضر سابع نبا نع هيبأ نع معطم نب بيبح نب عفان
 يبنلا ىلإ مالسلا هيلع ليربج ءاج : هل ظفللاو هنع يئاسنلاو يذمرتلا هاورف رباج ثيدح امأو

 ناك اذإ ىتح ثكم مث « سمشلا تلام نيح رهظلا لصف دمحم اي مق : لاقف سمشلا تلام نيح ةي
 هءاج سمشلا تباغ اذإ ىتح ثكم مث ‹ رصعلا لصف دمحم اي مق: لاقف رصعلل هءاج هلثم لجرلا ءيف
 مق: لاقف هءاج قفشلا باغ اذإ ىتح ثكم مث « سمشلا تباغ نيح « اهالصف ماقف برغم ا لصف مق: لاقف
 ىلصف ماقف لصف دمحم اي مق :لاقف حبصلاب رجفلا عطس نيح هءاج مث اهالصف ماقف ءاشمعلا لصف
 ناك نيح هءاج مث « رهظلا لصف دمحم اي مق:لاقف هلثم لجرلا ءيف ناك نيح دغلا نم ءءاج مث «حبصلا
 مل ادحاو اًمقو سمشلا تباغ نيح برغملا هءاج مث « رصعلا لصف دمحم اي مق :لاقف هيلثم لجرلا َءيف

 اي مق :لاقف « لوألا ليللا ثلث بهذ نيح ءاشعلل هءاج مث « برغملا لصف دمحم اي مق: لاقف هنع لزي
 ام :لاق مث «حبصلا ىلصف لصف دمحم اي مق :لاقف ادج رفسأ نوح حبصلا هءاج مث « ءاشعلا لصف دمحم

 . «هلک تقو نیذه نیب

 نبا هاورو ‹تیقاوملا یف ذ ءيش حصأ رباج ثيدح : يراخبلا ينعي دمحم لاق : يذمرتلا لاق
 ثیدح ةلعل هاج رخي ملو دانسإلا حیحص : لاقو « «هکردتسم» يف مکاحلاو ؛هحیحص »يف نابح
 نب قاحسإو دمحأ هاورو .نابح نباو يئاسنلا هقثو « هتاور ةلمج نم وهو « رغصألا نيسحلا
 . هیوهار

 مل اًرباج نأل « ًالسرم نوكي نأ بجي ثيدحلا اذه : «هباتك» يف ناطقلا نبا لاق : تلق نإف
 تحص اغنإو «يراصنأ هنأ ملع ال رمألا ةحص « كلذ دهاشي مل رباجو « كلذب هثدح نم ركذي
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 ليربج ةمامإ ايور امهنإف «ةريره يبأو هنع هلا يضر سابع نبا ثيدح نم كلذب مزلي الو « ةنيدملاب

 . هاي يبنلا لوق نم مالسلا هيلع

 دقو . يباحص ريغ يعبات نم هعمس رباج نوكي نأ دعبي مث نمف « راض ريغ لاسرإ اذه :تلق

 .ةراض ريغ ةلاهجلاو ةلوبقم ةباحصلا ليسارم نأ رهتشا

 يف [يقهيبلا] هاورو « «هدنسم » يف ًالوطم هيوهار نبا هاورف دوعسم يبأ ثيدح امأو

 . غالب وه امنإو هنع هللا يضر دوعسم يبأ نم ركب وبأ عمسي مل« عطقنم هنإ : لاق مث «(هننس»

 ثيدحو . يراصنألا ورمع نب ةبقع همسا دوعسم وبأو « مزح نب ورمع نبا وه ركب وبأ :تلق
 : لاق يراصنألا دوعسم يبأ نع امهظفلو ‹« رسفم ريغ هنأ الإ ؛نيحيحصلا» يف اذه دوعسم يبأ

 ىرخأ ةرم ءاج مث « هعم تيلصف ينمأف مالسلا هيلع ليربج لزن : لوقي ةا هللا لوسر تعمس
 يف سيلو . ترمأ اذهب :لاق مث تاولص سمخ هعباصأب بسحيو هعم تيلصف ينمأف

 . كلذ ريغ « نيحيحصلا»

 . «هكردتسم» يف مكاحلاو يئاسنلاو رازبلا دنعف ةريره يبأ ثيدح امأو

 هيوهار نبا قاحسإ هاور هنعو « «هفنصم »يف قازرلا دبع دنعف مزح نب ورمع ثيدح امأو

 . (هدنسم )يف

 . «راثآلا حرش »يف يواحطلاو « هدنسم »يف دمحأ دنعف يردخلا ديعس يبأ ثيدح امأو

 ديعس نب دمحم هدانسإ يف : ناطقلا نبا لاقو « «هننس» يف ينطقرادلا دنعف سنأ ثيدح امأو

 . هلاح فرعي الو ءارفلا قاني نب سنوي نب سيردإ ةزمح وبأ هنع يوارلاو « لوهجم وهو
 هلعأو « «ءافعضلا» باتك يف نابح نبا هاورو « اًضيأ ينطقرادلا دنعف رمع نبا ثيدح امأو

 . هتاور دحأ مهجلا نب بوبحمجب

 . الوطم هجرخأ ةالصلا تقو نع ةَ يبنلا لأس ًالجر نأ ملسم دنعف ةديرب ثيدح امأو

 برغملا رخأ هنآ هيف نأ الإ« ملسم دنعف -هنع هللا يضر- يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح امأو

 نبا ثيدح يف مالكلا مث « ةنيدملا يف اب يبنلا ةالص يف ناك كلذ نأو يناشلا مويلا يف

 هللا اهفرش ةبعكلا هب دارأ تيبلا دنع مالسلا هيلع ليربج ينمأ : هلوقف -هنع هللا يضر- سابع

 دنع فورعملا :لاقو « تيبلا باب دنع ربخلا اذه هلوق يف يلازغلا ىلع يوونلا ضرتعاو . ىلاعت

 نع زيزعلا دبع نب ةملس يبأ نب ورمع انثدح : لاقف هاور اذكه يعفاشلا نأل هجو هل سيلو تيبلا

 يقهيبلا هاور اذكهو . تيبلا باب دنع مالسلا هيلع ليربج ينمأ : هيفو « ثراحلا نب نمحرلا دبع

 . تيبلا باب دنع نيترم مالسلا هيلع ليربج ينمأ : «راثآلا حرش »يف اًضيأ يواحطلاو
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 « كارشلا ردق : هلوق .ريسي ءامسلا دبك نع اهطاطحنا نأ درو ٠ سمشلا تلاز نيح : هلوق
 نكلو « ديدحتلا ىنعم ىلع سيل انه هردقو « اههجو ىلع نوكت يتلا لعنلا يراوس دحأ وه
 لظلاو ءردقلا اذه ديدحت نكي ذعنيح ناكو « لظلا نم ىري ام لقأب الإ نيبتي ال سمشلا لاوز
 ءلظلا اهيف لقتني يتلا دالبلا نم ةكم لثم يف كلذ نيبتي اغإو « ةنمزألاو ةنكمألا فالتخاب فلتخي
 نوكي دلب لك لظو « اهبناوج نم ءيش ري مل ةبعكلا قوف سمشلا توتساو «راهنلا لوط ناك اذإف

 لامشلا ةهج ىلإ اهنع دعب ام لكو « رصقأ هيف لظلا نوكي راهنلا لدعو « ءاوتسالا طخ ىلإ برقأ

 ..لوطأ هيف لظلا نوكي

 ىلع بارشلاو ماعطلا مرح نيح : لوق يابا یلع ةفیح ي دع فایل وهو « قغشا

 لا اش نإ یئاام یلع ةغینح يآ دنع رهظلا تقو رخآ وهو « هيلث هلظ ناک نیح : هلوق
 . یلاعت

 نأ ىلع عامجإلاو «سمشلا تباغ نيح ينعي « مئاصلا رطفأ نيح برغملا يب ىلصو : هلوق
 . سمشلا بورغ برغملا تقو

 ال :-مهنع هللا يضر -يعفاشلاو يعازوألاو هللا همحر كلام لاقف اهتقو رخآ يف اوفلتخاو
 اهطورش عم هيف اهلعف عوقو ردقب برغم لا تقوو: يعفاشلا نعو . دحاو تقو الإ برغملل تقو
 نم برخملا تقو : هباحصأو ةفينح يبأ دنعو .تقولا ىضقنا دقف كلذ هيف عسي ام يقب ول ىتح
 لوق وهو هيوهار نب قاحسإو يروشلاو دمحأ لاق هبو « قفشلا بورغ ىلإ سمشلا بورغ
 . يلازغلاو يقهيبلاو يباطخلاو يوونلا هراتخاو حيحصلا وه :يروثلا لاقو « ميدقلا يف يعفاشلا

 ىقبت : ةثلاثلاو . ديدجلا يف يعفاشلا لوقك : ةيناثلاو . انلوقك : اهدحأ تاياور ثالث كلام نعو

 سواطو ءاطع لوق وهو« رجفلا عولط ىلإ
 ىلص يأ «يف ىنعمب انه اه ىلإ نوكي نأ زوجي « ليلا ثلث ىلإ ءاشعلا يب ىلصو : هلوقو

 موي يف يأ (۸۷ ةيآلا : ء ءاسنلا ) € ةمايقلا موي ىلإ مكنعمجيل : ىلاعت هلوق هنمو ليللا ثلث يف
 كلامو يعفاشلا لاقو . رجفلا علطي مل ام زاوجلا تقو امأ ٠ بابحتسالا تقو اذهو « ةمايقلا

 . رجفلا تقو وه: دمحأو

 ةيهافرلا باحصأل ءاقنإلا ىلإ : يعفاشلا لاقو . رجفلا علطي مل ام انباحصأ دنعف هرخآ امأو
 يف اذهو ‹حبصلا هتفي مل سمشلا عولط لبق حبصلا نم ةعكر ىلص نمو: لاقو . هلرذع ال نملو

 حبصلا نم ةعكر ىلص نم : : قاحسإو دمحأو كلام لاقو . تارورضلاو راذعألا باحصأ
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 . حبصلا كردأ دقو ىرخأ اهيلإ فاضأ سمشلا تعلطو

 يف نولصي اوناك مالسلا مهيلع ءايبنألا نأ ىلع لدي اذه « كلبق ءايبنألا تقو اذه : هلوق

 نأ ىنعملاو . تاقوألا هذه عيمج يف مهنم لك ىلص دق نوكي نأ مزلي ال نكلو « تاقوألا هذه

 هذه ىلع تاولصلا هذه نكت ملفالإو [......... ] تاقوألا هذه يف تناك مهتالص

 دواد وبأ یور ام نأ یرتالأ . .اهضعب يف مهل هردق مهريغ ناك نإو « ةصاخ ةمألا هذهل الإ تيقاوملا

 . «ممألارث رئاس ىلع اهب متلضف دق مكنإف ةالصلا هذهب اومنتغا» : هيفو ةمسقلا يف

 . ًادتبم تقولاو : هلوق

 هيلع ليربج اهيف مأ يذلا يناثلاو لوألا مويلا تقو ىلإ ةراشإ نيتقولا نيذه نيب ام : هلوقو

 .مالسلا

 . اهل اتقو رخآلاو لوألا نوكي ال نأ يضتقي اذه : تلق نإف

 لوألا نيب ام ىلإ جايتحالا يقبو ًالعف هنم نايبلا دجو هرحآو تقولا لوأ يف ىلص ال : تلق

 ام تقولا لوأ يف ءادألا ذإ بحتسملا تقولل نايب اذه نأ رخآ باوجو . لوقيام نيبتف رخآلاو

 «تاوفلا ةيشخ تقولا رخآ ىلإ ريخأتلا يفو « ةعامجل ا ليلقت ىلإ اًضيأ يدؤيو « سانلا ىلع نيعتي

 ةمامإب اولدتسا ةيعفاشلا نإ مث «٠ اهطاسوأ رومألا ريخ» ةا هلوق عم امهنيب ام بحتسملا ناكف

 ًالفنتم ناك مالسلا هيلع ليربج نإ : :اولاقو « لفتح اب ضرتفلا ةمامإ ةحص ىلع مالسلا هيلع ليربج

 . ضرتفم ةي يبنلاو املعم

 ۷ :اولاق : نيبف اًملعم هنوك امأ ؟ اًضرتفم وأ ًالفنتم ناک هنآ مهل نیآ نمف.یوعد هذه : انلق

 . سنإلاو نجلا ىلع وه اغنإو ءةعيرشلا هذه يف كلم ىلع فيلكت

 4ب يبنلاب ةمامإلاب رومأم مالسلا هيلع ليربجو « عرشلاب ملع امنو ًالقع ملعي ال اذه : انلق

 يف يورو « ةيضرفلاب صخي نأ زاج ةمامإلاب صخ املف « ‹ كلم ةكئالملا نم هريغ رمؤي ملو

 حتفلا امأ « اهحتفو ءاتلا مضب ترمأ اذهب «هركذ ىضم يذلا «نيحيحصلا» يف دوعسم يبأ ثيدح

 لاق له هل ىلاعت هللا رمأ ةيفيك ملعي مل نكلو ارومأم ناک لیربج نآ ىلع لديف مضلا امأو « رهاظف

 ريغ اًملاخم نوکی هنأل ًالعف غلبیو لوق هغلبی نآ هرمآ لاقي الو « تفش فش فيك وآ ًالعف وأ ًالوق غلب هل

 . ءاوس اولص سانلاو مالسلا هيلع ليربجب ايدتقم ناك ةا يبنلا نأ كش ال : تلق نإف

 يبنلا ىلصو ةي يبنلاب ىلصف مالسلا هيلع ليربج : لاق مزح نب ورمع ثيدح يف : تلق

 . عطقنم : لاقو (۲۷۳ /۳) يقهيبلا هجرخأ (۱)



 «بذاكلا رجفلاب ربتعم الو . « كتسالو كل تقو نيتقولا نيذه نيب ام *:ثيدحلا رخآ يف لاق مث
 الو لالب ناذآ مكنرغي ال » : -مالسلا هيلع- هلوقل ؛ مالظلا هبقعب مث ًالوط ودبي يذلا ضايبلا وهو

 . قفألا يف ريطتسملا رجفلا اغنإو «ليطتسملا رجفلا
E 

 . ثيدحلا سانلاب ةي

 .هتمامإ ثيدح رخآ يف مالسلا هيلع ليربج لاق يأ :ش (ثيدحلا رخآ يف لاق مث) :م

 امهيف ىلص نيذللا نيتقولا ىلإ نيذهب راشأ :ش ( «كتمالو كل تقو نيتقولا نيذه نوب ام») :م
 نم ةعامج هجرخأ ثيدحلا اذه نأ رم دقو « يناثلا مويلاو لوألا مويلا يف مالسلا هيلع ليربج

 : سابع نبا ثيدح ةرابعف « ةرابعلا هذهب ظفللا اذه مهنم دحاو ثيدح يف سيلو « ةباحصلا

 ثيدح ةرابعو «« هلك تقو نيذه نيب ام » : رباج ثيدح ةرابعو « نيتقولا نيذه نيب اميف تقولاو»
 .«ةالص تقو نيذه نيب ام» : مالسلا هيلع ليربج لاق هنع هللا يضر يراصنألا دوعسم يبأ

 يف ام هلك ةظفل نودب « تقو نيذه نيب ام - هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح ةرابعو
 ام ةالصلا لاق مث يئاسنلا هجرخأ ةريره يبأل رخآ قيرط يفو « -هنع هللا يضر -رباج ثیدح

 الڳ يبنلا لأ ًالئاس نأ هنع هللا يضر ىسوم يبأ ثيدح يفو . «مويلا كتالصو سمأ كتالص نيب
 . ( نيذه نیب امیف: تقولا ؟ةالصلا تقو نع لئاسلا نيأ» : يي يبنلا يأ لاق مث هرخآ يفو « ثيدحلا

 (متيأر ام نوب ام مکتالص تقوا: ةديرب يبأ ثيدح يفو

 نم كل لحم « نيذه نيبام : هلوق وه مدقم هربخو ءادتبالا ىلع عوفرم تقو :هلوق

 . كل نئاك تقو هريدقت فوذحم ماللا قلعتمو - تقو :- هلوقل ةفص هنأل عفر بارعإلا

 تقو جورخ يف الو « حبصلا تقو لوخدب رابتعالا ينعي :ش ( بذاكلا رجفلاب ربتعم الو ) :م

 .ءاشعلا

 يذلا وهو بذاكلا رجفلا ريسفت اذه : ش ( مالظلا هبقعي مث الوط ودبي يذلا ضايبلا وهو ) : :م
 . ةملظ هبقعي يذلا وهو ناحرسلا بنذك ء ءامسلا يف ابهاذ ًاليطتسم هؤوض رهظي أدبي

 بهذيو دوسي مث ء ءيضي هنأل ابذاك ىمسيو « ناك ام ملظأ وجلا ريصيو هرثأ يضيي : : ينعي

 . هلوط امهدحأ : أ : نيينعمل ناحرسلا بنذب ههبشت برعلاو ء اًبذاك ناكف ةملظ هبقعيو فلتخيف رونلا

 ال ءالعأ يف هرعش رثكي بنذلا نأ امك « لفسألا نود ىلعألا يف نوكي هءوض نأ : : يناثلاو

 جرخيو « حبصلا ةالص تقو لخدي هب« لوألا نود يناثلا رجفلاب ةقلعتم ماكحألاو « هلفسأ يف

 الو « راهنلا لخديو ليللا يضقنيو ‹ مئاصلا ىلع عامجلاو برشلاو لكألا مرحيو « ءاشعلا تقو

 . نيملسملا عامجإب ماكحألا نم ءيش [ل وألاب] قلعتي

 اذه («قفألا يف ريطتسملا رجفلا امنإ « ليطتسملا رجفلا الو «لالب ناذأ مكنرغي ال » 5 هلوقل ) :م

 ٤



 لوألا مويلا يف مالسلا هيلع ليربج ةمامإل ؛ سمشلا تلاز اذإ رهظلا تقو لوو . اهيف رشتنملا يأ

 . سمشلا تلاز نيح

 ظفللاو ‹ موصلا يف -مهلك هللا مهمحر- يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هجرخأ ثيدحلا

 لوسر لاق : لاق -مهنع هللا يضر -بدنج نب ةرمس نع ةلظنح نب ةداوس ثيدح نم يذمرتلل
 . ؟قفألا يف ريطتسملا رجفلا نكلو ليطتسملا رجفلا الو لالب ناذأ مكروحس نم مكنعنمي ال : ایک هللا

 . « اذكه ريطتسي ىتح اذه ليطتسملا قفألا ضايب الو لالب ناذأ مكروحس نم مكنرغي ال » : ملسم ظفلو

 -هنع هللا يضر - دمحأ هاور -هنع هللا يضر- يذمرتلا ظفلبو « اًضرتفم ينعي: لاق دامح ىكحو

 يف ةبيش يبأ نباو « «همجعم) يف يناربطلاو < مهديناسم يف يلصوملا ىلعي وبأو هيوهار نباو

 . (هفنصم))

 هرسف دقو «قداصلا رجفلا وه ريطتسملا رجفلاو « بذاكلا رجفلا وه ليطتسملا رجفلا - هلوق

 ةيحانلا ىنعم ىلإ اهيف ريمضلا ثنأ انإو « قفألا يف يأ :ش ( اهيف رشتنملا يأ ) :م هلوقب فنصملا

 : ل يبنلا حدي -هنع هللا يضر - سابع نبا لوق هيلعو

 قفألا كرونب تءاضو ضرألا تقرشأ تدلو امل تنو

 ريطتسملاو ‹كلفلاك اعمجو اًدحاو قفألا نوكي نأ زوجيو تءاضأ ىف ةغل « تءاض : هلوق

 هنأك بلطلل هيف نيسلاو . باهذلاو قرفتلا : رياطتلاو ةراطتسالاو «اهيحاون يف قرفتملا رشتنملا

 . قفألا يحاون يف ناريطلا بلطي

 لاوزو :ش ( سمشلا تلاز اذإ ) :مرهظلا ةالص تقو لوأ يأ :ش ( رهظلا تقو لوأو ) :م

 ال: (طوسبملا يفو « ةلبقلا لبقتسمل نيميلا ىلإ لامشلا بناج نم اهناليم نع ةرابع سمشلا

 اذإ لخدي هنأ سانلا ضعب نع لقن ءيش الإ سمشلا لاوزب لخدي هنأ رهظلا تقو لوأ يف فالح

 . ءاهقفلا هيلع قفتا ام فالخ وه :.بيطلا يبأ نع يوونلا لاقو . كارشلا ردقب ءيفلا راص

 نبا ثيدح يف مدقت دق :ش ( سمشلا تلاز نيح لوألا مويلا يف مالسلا هيلع ليربج ةمامإل ) :م

 تلاز نوح رهظلا يب ىلصف نيترم تيبلا دنع مالسلا هيلع ليربج ينمأ» : -هنع هللا يضر -سابع

 .« سمشلا

 نيح ويب يبنلا ىلإ مالسلا هيلع ليربج ءاج :- هنع هللا يضر- رباج ثيدح اًضيأ مدقت دقو

 .هريغو يذمرتلا هجرخأ . سمشلا تلاز

 يبنلا ىلصو ةي يبنلاب ىلصف مالسلا هيلع ليربج ءاج»: لاق مزح نب ورمع ثيدح يفو

 -قازرلا دبع هاور . « ءامسلا نطب نع سمشلا تلاز نوح رهظلاب هرمأ مث » : ةديرب ثيدح يفو
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 هيلثم ءيش لک لظ راص اذإ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اهتقو رخآو

 تلاز اذإ رهظلا ةالص تقو» : اعوفرم صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع ملسم جرخأو .- هللا همحر

 نأ» : اًعوفرم-هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع يذمرتلا ىورو .رصعلا تقو رضحي مل ام سمشلا
 يبأ ثيدح نم اًضيأ ملسم هجرخأو . ‹ سمشلا لاوز نيح رهظلا ةالص تقو لوأو ارخآو الوأ ةالصلل

 . «سمشلا تلاز نيح رهظلاب ماقأف رمأ مث»: هنع هللا يضر يرعشألا یسوم

 رهظلا ىلصف نيترم تيبلا دنع مالسلا هيلع ليربج ينمأ :١ لاق مالسلا هيلع هنع ءاج : تلق نإف
 . «كارشلا لثم ءيفلا ناك نيح ىلوألا ةرملا يف

 ءاهيف عورشلا ىلع ةلومحم ةروكذملا ثيداحألاو ء اهنم غارفلا ىلع لومحم اذه: تلق
 ةيالا : ءارسإلا ) (سمشلا كولدل ةالصلا مقأ :  ىلاعت هلوق هيلع لديو «ثيداحألا نيب اًقيفوت

 يرصبلا نسحلاو ةشئاعو سنأو سابع نباو رمع نبا لوق وهو «ءاهلاوزل يآ ٨۸

 هنأ ال «هئارو نم كارشلا لثم ذئنيح ءيفلا ناك سمشلا تلاز نيح هنأ هب دارملا : يوونلا لاقو
 لظلا نأ ىنعملاو « اههجو ىلع نوكي وهو « لعنلا رويس دحأ وهو ‹ كارشلا لثم راص نأ ىلإ رخأ
 هنأل لاوزلا دعب الإ نوكي ال ءيفلاو . خلإ راهنلا لوأ نم لظلاو « لعنلا ىلع عقو نيح عجر دق

 ىلإ برغملا بناج نم لظلا عوجر انهه دارملاو « عوجرلا هانعم زومهم ءيفلاو « عجر يأ ءاف لظ
 . قرشملا بناج

 ءيش لك لظ راص اذإ هنع هللا يضر ةفينح يبأ دنع ) :م رهظلا تقو رخآ يآ :ش ( اهقو رخآو) :م
 ءيشلا رخآ نأل حماست هيف هيلثم ءيش لك لظ راص اذإ تقولا رخآ هلوق : لمكألا لاق :ش ( هيلغم
 : لاق امهدنع هلثم راص اذإ اذكو « هدنع رهظلا تقو جرح هيلثم ءيش لك لظ راص اذإف «هنم

 برغملا تقو رخآو - دعب اميف هلوق ليلدب رهظلا جورخ هدنع ققحتي يذلا تقولا رخآ هليوأتو
 . جورخلا ققحتي قفشلا بيغي نيح

 كلذ ءازجأ نم ءيشلا رخآ نأ : همالك صخلمو « هنم ذخأ هنإف يقانغسلا مالك اذه :تلق
 ال نأ يضتقي «ةموظنملا» ةياورو . لئم ا امهدنعو « نيلثملا دنع هدنع اًيقاب رهظلا تقو نوكيف ءيشلا
 : هلوق وه ةموظنملا يف يذلاو « ريدقتلا اذه ىلع نيلوقلا ىلع رهظلا تقو ىقبي

 هلثم الاقو هیلشم راص دق هلظ ىقلي ءرملا نيح رصعلاو

 دارملا نأ رخآلاو « هانركذ ام امهدحأ : نيباوجب هنع باجأف . امهنيب قيفوتلا ىلإ جاتحيف
 نهلجأ نغلب اذإف) : ىلاعت هلوق ريظن وهو هدنع جورخلا ققحتي يذلا هنم برقلا وه تقولا رخأب
 لجألا ظفل ةلزن رخآ ةظفل ناكف « نهلجأ غولب براق يأ ( ۲١١ ةيآلا : ةرقبلا ) ¢ نهوكسمأف
 . ءاضقنالا هب داريو ركذيو « برقلا هب داريو لجألا ركذي مث ٠ ءيشلا مامتل مسا امهنم لك نأل
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 . ةروهشملا يهو هنع- هللا همحر- دمحم ةياور اذه -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق نأ ملعا مث

 لاق هبو هلثم ءيش لك لظ ريصي ىتح :- امهنع هللا يضر -ةفينح يبأو نسحلا ةياور ليوأت يفو
 . يواحطلا هراتخاو هللا مهمحر دمحآو يعفاشلاو رفزو دمحمو فسوي وبأ

 لظ راص اذإ : -هنع هللا يضر -ةفينح يبأ نع- هنع هللا يضر- ورمع نب دسأ ةياور يفو

 ءيف ىوس هلثم ءيش لک لظ ريصي یتح رصعلا تقو لخدي الو رهظلا تقو جرخ هلثم ءيش لک
 . لاوزلا

 تقو جرخي نيتماق نم لقأ لظلا راص اذإ هنع- هللا همحر -فسوي يبأ نع ىلعملا ىورو

 . يخركلا نسحلا وبأ خيشلا هححصو « نيتماق ريصي ىتح رصحلا تقو لخدي الو رهظلا

 لعجو «-هللا مهمحر- ةفينح يبأ نع دمحم ةياور نسحلا ةياور لعج «طوسبملا» يفو
 - هللا همحر- ةفينح يبأ نع يورو :لاق . -هللا مهمحر- ةفينح يبأ نع فسوي يبأ ةياور نيلثملا

 ىتح رصعلا تقو لخدي الو « رهظلا تقو جرخ هتماق ءيش لك لظ راص اذإ نسحلا ةياور يف
 . نيتالصلا نيب سانلا هتمس يذلا وهو لمهم تقو امهنيبو نيتماق لظلا ريصي

 ىقبي «رهظلا تقو جرخي ملو «رصعلا تقو لحد هلثم ءيش لك لظ راص اذإ : كلام لاقو

 تقو نأ : ةعيبر نع «ينغملا »يف يكحو . ءادأ رصعلاو رهظلل اًاص تاعكر عبرأ ردق كلذ دعب

 . سمشلا تلاز اذإ رصعلاو رهظلا

 امهل تقو هدعب امو «رصعلا تقو لحد هلثم ءيش لك لظ راص اذإ : سواطو ءاطع نعو

 روث وبأو - هنع هللا يضر- هيوهار نب قاحسإ لاقو . سمشلا برغت ىتح كارتشالا ليبس ىلع
 ردق رهظلا تقو يقبو رصعلا تقو لحد هلثم ءيش لك لظ راص اذإ : يربطلا ريرج نباو ينزملاو

 « كرابملا نباو- هللا همحر- كلام لاق هبو رصعلل تقولا ضحمتي مث « تاعكر عبرأ يلصي ام

 . نييدؤم اناك رضعلا هيف [ىلص] رخآو صخشلا لثم لظلا راص نيح رهظلا لجر ىلص ول ىتح

 امأو ‹ راتخملا تقو هلثم ءيش لك لظ ريصي نأ ىلإ رهظلا تقو : كلام نع ريصن وبأ ىورو

 . (طوسبملا» يف تاعكر عبرأ ردق سمشلا بورغ ىلإ ىقبي نأ ىلإ رخؤي ءادألا تقو

 عبرأ هيف ىلصيام رادقم ىضم اذإف «رهظلا تقو لخد سمشلا تلاز اذإ : كلام لاقو

 ريصي نأ ىلإ امهنيب اكرتشم تقولا ناكو ‹ رهظلا تقو جرخي ملو رصعلا تقو لخد« تاعكر
 .« ىرخأ ةالص تقو جرخت ىتح ةالص تقو لخدي ال» : ةي هلوقل دساف وهو « نيتماق لظلا

 ريخأت نوکی ال هنآ ءاطعو ریرج نبا نع [و]« اًضيأ ينزملا نع اذه یوریو «زیجولا» يفو

 . ليللا ىتح توفت ال :سواط نعو . اًطرفم سمشلا ةرفص ىلإ رهظلا
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 ءيفو -هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياور وهو « هلثم لظلا راص اذ :الاقو« لاوزلا ءيف یوس

 « لاوزلا تقو ءايشألل نوكي يذلا ءيفلا وه لاوزلا

 :«ىبتجملا» يفو . لاوزلا تقو ءايشألل نوكي يذلا لظلا وهو :ش ( لاوزلا ءيف ىوس) :م

 دعب الإ نوكي الف ءعوجرلا ةخللا يف وهو « زومهم ءيفلا نأ رم دقو « لاوزلا ءيفب سمشلا لاوز
 . لاوزلا

 .- مهنع هللا يضر- دمحمو فسوي وبآ لاق يأ :ش (الاقو ) :م

 . هلثم ءيش لك لظ راص اذإ يأ :ش ( هلثم لظلا راص اذإ ) :م

 . هنع نسحلا هاور :ش ( -هللا همحر -ةفينح يبأ نع ةياور ) :م امهلوق يأ :ش ( وهو ) :م

 نع سمشلا لاوز تقو يأ :ش ( لاوزلا تقو ءايشألل نوكي يذلا ءيفلا وه لاوزلا ءيفو ) :م

 نإو لزي مل هنإف ءامسلا دبك يف صرقلا مادام: ةفينح وبأ لاق : ينانيغرملا لاقو ءامسلا دبك

 يف نا نع سلا تلازاذإف «ةلبقلا ليقتسم لجرلا عوقب هلأ هلا همحر- دمحم نو
 ضرأ يف ةبشخ زرغي هنأ : عاجش نب دمحم لوق: لاوزلا ةفرعم يف ليق ام حصأو . لاوزلا
 نع صقني لظلا ماد ام [و] ةمالع لظلا غلب ام لعجيف « اًطخ لظلا سأر ىلع طختو ةيوتسم
 ذخأ اذإف « ءاوتسالاو لاوزلا تقو وهف صقني ملو ددزي ملو فقو اذإف لزت مل اهنإف ةمالعلاو طخل ا
 . حيحصلا وهاذه :ينانيغرملاو يسخرسلا لاقو . سمشلا تلاز دقف ةدايزلا يف

 لكل ىقبي نأ دبال : ليق دقو « ةنمزألاو ةنكمألا فالتخاب فلتخي لاوزلا :؛طوسبملا» يفو
 ةكمب ىقبي الف ءةنسلا مايأ لوطأ يف ةنيدملاو ءاعنصو ةحم الإ عضوم لك يف لاوزلا ءيف ءيش
 نأ : : رفعج يبأ نع يكحو « ةعبرألا ناطيحلا سمشلا ذخأي ةنيدملابو ٠ ضرألا ىلع لظ ء ءاعنصو
 لبق اًموي نيرشعو ةتسب لاوزلا دنع صاخشألا نم لظ ةكمب نوكي ال فيصلا يف راهنلا لوطأ دنع
 نإف لظ صخشلل ري مل اذإ مايألا هذه يفو « لوطلا ءاهتنا دعب اموي نيرشعو ةتسو « لوطلا ءاهتنا
 . تلاز دق سمشلا نإف كلذ دعب لظلا ىأر اذإف « لزت مل سمشلا

 يذلا رمألا سفن يف لاوزلا امأو « ةنسلا يف دحاو موي يف لظلا نوكي اإ : دماح يبأ نعو
 ةفرعمل ررقت ام دجي مل ولو « مكحلا هب قلعتي الو هل رابتعا الف انل رهظي ام ىلع مدقتي هنإف رهظي ال
 : يواحطلا لاقو . همدقب فصنو مادقأ ةتس ناسنإ لك ةماقو هتماقب ربتعيف لاثمألاو ءيفلاو تقولا
 راشأ هيلإو « ماهبإلا فرط نم فصنو ةتسو « قاسلا تمس فرط نم مادقأ ةعبس خياشملا ةماع
 . «نيعبرألا» يف يلاقبلا

 سمشلا نأ : بيرقتلا هجو ىلع يخبسلا سابعلا يبأ نع «ينغملا يف ةمادق نبا ىكحو
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 - هللا همحر- ةفينح يبألو ‹ تقولا اذه يف لوألا مويلا يف - مالسلا هيلع - ليربج ةمامإ امهل

 اذه يف مهرايد يف رحلا دشأو « « منهج حيف نم رحلا ةدش نإف رهظلاب اودربأ» : مالسلا هيلع هلوق

 . كشلاب تقولا يضقني ال راثآلا تضراعت اذإو « تقولا

 فصن يفو ‹ سمشلا هيلع لوزت ام لقأ وهو « ثلثو مدق ىلع ةنوئب وهو ناريزح فصن يف لوزت
 يرسم وهو بآ فصن يفو «ثلثو فصنو مدق ىلع سنشب وهو راذآ فصنو بيبأ وهو زومت

 ةعبرأ ىلع توتو تاهمرب امهو لوليأو راذآ فصن يفو « مادقأ ةثالث ىلع ةدومرب وهو ناسينو

 فصن يفو « مادقأ ةتس ىلع ريشمأو ةباب امهو طابشو لوألا نيرشت فصن يفو « فصنو مادقأ

 وهو لوألا نوناك فصن يفو « مادقأ عست ىلع ةبوطو روتاه امهو يناث نوناكو يناث نيرشت

 . سدسو مادقأ ةرشع ىلع كيهك

 تدرأ اذإف ‹نادلبلا نم امهنيب امو ماشلاو قارعلا ميلقإ يف سمشلا هيلع لوزت ام ىهتنا اذهو

 ىنميلا كمدق عض مث « كلذ هيلإ ىهتنا يذلا عضوملا ملعو ةيوتسم ضرأ ىلع فقف كلذ ةفرعم

 وهف صقنلا ءاهتنا دعب ردقلا اذه ةعاس تغلب اذإف كماهبإب كبقغ قصلأو ىرسيلا كمدق يدي نيب
 مدقب فصنو مادقأ ةتس نم رابآلا لوط لبق رهظلا ةالص تبجوو سمشلا هيلع تلاز يذلا تقولا
 . هسشفن

 . -امهنع هللا يضر- دمحمو فسوي يبأل يأ :ش ( امهل ) :م

 يذلا تقولا يأ :ش ( تقولا اذه يف رصمعلا يف لوألا مويلا يف مالسلا هيلع ليربج ةمامإ ) :م

 خسن تفلتخاو . هلثم ءيش لك لظ راص اذإ ام وهو « رهظلا تقو -هللا همحر- ةفينح يبأ لعج

 يناثلا مويلا يف اهضعب يفو « تقولا اذه يف لوألا مويلا يف اهضعب يفف عضوملا اذه يف «ةيادهلا»

 . يناثلا مويلا يف رصعلل هتمامإ اهضعب يفو رهظلل هتمامإ يأ

 . ةفينح يبأل يأ :ش ( هلو ) :م

 ةعامج هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( «منهج حيف نم رحل ا ةدش نإف رهظلاب اودربأ » و هلوق ) :م

 فّتصملا ظفلبو . ةبحتسملا تاقوألا نايب لصف يف كلذ عيمج نيبنسو ةباحصلا نم ريثك قللخ نع
 لاق : لاق يردخلا ديعس يبأ نع حلاص يبأ نع شمعألا ثيدح نم «هحيحص» يف يراخبلا هاور

 . منهج حيف نم رحلا ةدش نإف رهظلاب اودربأ» : ي هللا لوسر

 وهو ءاح هرخآ يفو فورحلا رخآ ءايلا نوكسو ءافلاب حيفلاو داربإلا نم رمأ « اودربأ : هلوق

 هيبنتلا جرخم هجرخأ دقو . تلغاذإ حوفت ردقلا تحاف واولاب لاقيو . هتارفزو رحلا عوطس
 .اهرح يف منهج ران هنأك يأ ليثمتلاو

 دارأو . هلثم ءيش لك لظ ةروريص تقو ينعي :ش ( تقولا اذه يف مهرايد يف رحلا دشأو) :م
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 ‹ نيلوقلا ىلع رهظلا تقو جرخ اذإ رصعلا تقو لوأو

 . زاجحلا رايد مهرايدب

 نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( كشلاب تقولا يضقني ال راثآلا تضراعت اذإو ) :م
 يف رصعلا ةالص يف هتمامإ نأل « مالسلا هيلع ليربج ةمامإ ثيدح داربإلا ثيدح ضراعي لاقي
 . رهظلا تقو جورخ ىلع كلذ لدف « هلثم ءيش لك لظ راص اذإ اميف لوألا مويلا

 كلذ يف مهرايد يف رحلا دادتشا نأل ؛رهظلا تقو جورخ مدع ىلع لد داربإلا ثيدحو
 نيقيب تباشلا تقولا يضقني ال تضراعت اذإ ثيداحألا يأ راثآلا نأ باوجلا ريرقتو« تقولا
 . كشلاب تبثي الو « رصعلا تقو هنأ نيقيب اتباث نكي ملام «كشلاب

 . ديدحت داربإلا يف له :تلق نإف

 - هنع هللا يضر -دوعسم نبا ثیدح نم امهنع هللا يضر يئاسنلاو دواد وبأ ىور : تلق
 . ديدحتلا ىلع لدي اذه . « مادقأ ةثالث فيصلا يف رهظلل ةي هللا لوسر ةالص ردق ناك»

 ء راصمألاو ندملا عيمج هيف يوتسي الو ءنادلبلاو ميلاقألا يف فلتخب رثألا اذه نأ ملعا
 املكف « اهطاطحناو ءامسلا يف سمشلا عافترا ةدايز وه هرصقو لظلا لوط يف ةلعلا نأل كلذو
 اهتاذاحمو ضفخأ تناك املكو « رصقأ لظلا ناك برقأ اهارجم يف سوءرلا ةاذاحم ىلإ تناك
 لالظ نم لوطأ ادبأ ءاتشلا يف ءيشلا لالظ كلذك «لوطأ لظلا ناك برقأ اهارجم يف سوءرلا
 ميلقإلا نم امهو مادقأ ةثالث ةنيدملاو ةكمب اي هللا لوسر ةالص تناكو « ناكم لك يف فيصلا
 نأ تبشيو « ءيشو مادقأ ةثالث راذآ رهش يف فيصلا لوأ يف امهيف لظلا نأ نوركذيو « يناثلا
 . مادقأ ةسمخ كلذ دنع لظلا نوكيف « هلبق دوهعملا تقولا نع ةرخأتم رحلا دتشا اذإ هتالص نوكت

 «ءيشو ةسمخ وأ مادقأ ةسمخ لوألا نيرشت يف هنأ نوركذي مهنإف ءاتشلا يف لظلا امأو
 اذه ىلع لزني -هنع هللا يضر- دوعسم نبا لوقبف « ءيشو ةعبس وأ مادقأ ةعبس نوناك يفو
 . يناثلا ميلقإلا نع ةجراخ يه يتلا نادلبلاو ميلاقألا رئاس نود ميلقإلا كلذ يف ريدقتلا

 ( نيلوقلا ىلع رهظلا تقو جرخ اذإ )رصعلا [ةالص] تقو لوآ يأ :ش (رصعلا تقو لوأو) :م
 راص اذإ هدنعف « هيبحاص لوقو «هنعةروهشملا ةياورلا يف - هللا همحر- ةفينح يبأ لوق يأ :ش
 «هلثم ءيش لک لظ راص اذ امهدنعو «رصعلا تقو لخدو لاوزلا ءيف ىوس هلثم ءيش لك لظ

 ثيح هنعدسأ ةياور نع اًزارتحا هنع ةروهشملا ةياورلاب -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق انديق اغنإو
 يفو . ةياورلا كلت ىلع رهظلا جرح اذإ رصعلا لوأ نوكي الف ءرصعلا لخدي الو رهظلا جرخي
 . رصعلا تقو لوأ يف فالخ رهظلا تقو يف فالخلا : «طيحملا»

 . نيلوقلا نم روهشملا ىلع اذه :تلق



 برغت نأ لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نم» : مالسلا هيلع هلوقل « سمشلا برغت مل ام اهتقو رخآو

 . « اهكردآ دقف سمشلا

 تقو لوأ لخدي ىنأ لثملا ىلع داز اذإ : - امهنع هللا يضر- دمحأو يعفاشلا لاقو

 : هجوأ ةثالث ىلع ةدايزلا هذه ىف ةيعفاشلا فلتخاو . رصعلا

 ةدايزلا نوكتف ‹ لثملا درجمب ةدايزلا لوصح لبق لخد دق تقولاف الإو لثملا ىلإ لظلا : اهدحأ

 هيلع ليربج لوقل فلاخم اذهو اهدعب رصعلا تقو لخدي اغإو رهظلا تقو نم اهنأ :يناثلاو

 . «نيذه نيب اميف تقولا» : ةَ يبنلاو «مالسلا

 نيب لصاف لمهم تقو يه لب رصعلا تقو نم الو ءرهظلا تقو نم تسيل اهنأ :ثلاثلا

 . نيتقولا

 لوق وهو ‹«سمشلا بورغ رصعلا تقو رخآ يأ :ش (سمشلا برغت مل ام اهتقو رخآو) :م

 ريختب : دايز نب نسحلا لاقو . هيلع صن يذلا حيحصلا يف يعفاشلا لاق هبو «ملعلا لهأ رثكأ

 صرقلا ريغتب ةربعلا : يسخرسلا لاقو -هللا همحر- ناخ يضاق هنع هاكح « ةرفصلا ىلإ سمشلا

 . -هنع هللا ىضر- ىبعشلا لوق وهو «اندنع

 تقو جرخ هيلثم ءيش لك لظ راص اذإ : يرخطصإإلا لاقو .ءوضلا ريغت : يعخنلا لاقو

 . ءاضق نوكيو اهدعب ريخأتلاب مثأيو رصعلا

 ثيدحلا اذه :ش («اهكردأ دقف سمشلا برغت نأ لبق رصعلا نم ةعكر كردأ نم ١ : يب هلوقل) م

 راسي نب ءاطع نع ملسأ نب ديز نع كلام نع ملسم نب هللا دبع نع يراخبلاف . ةتسلا ةمئألا هاور

 نم ) : لاق ب يبنلا نع -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع جرعألا نب نمحرلا دبعو ديعس نب رشبو

 «رصعلا كردأ دقف سمشلا

 نب قاحسإ نع يذمرتلاو . هوحنب هرخآ ىلإ كلام ىلع تأرق : لاق ییحی نع ملسمو

 . هرخآ ىلإ كلام نع نعم نع يراصنألا ىسوم

 نع ملسأ نب ديز نع يدرواردلا دمحم نب زيزعلا دبع نع حلاص نب دمحم نع ةجام نباو

 .ها - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع نوثدحي جرعألا نعو ديعس نب رشب نع راسي نب ءاطع

 نأ لبق ةعكر رجفلا نم كردأ نمو« كردأ دقف سمشلا برغت نأ لبق ةعكر رصعلا نم كردأ نم» :
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 . «اهكردأ.دقف سمشلا علطت

 . هوحن يب يبنلا نع -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم يئاسنلاو

 نابح نباو ‹اًضيأ ملسمو -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم اًضيأ ةجام نبا هجرخأو
 نم ىلص نمو ةالصلا هتفت مل سمشلا علطت نأ لبق ةعكر حبصلا ىلص نم » : اهنمف ظافلأ ةدعب
 : ظفل يفو ««اهلكةالصلا كردأ دقف» : ظفل يفو ««ةالصلا هتفت مل سمشلا برغت نأ لبق ةعكر رصعلا

 . «اهكردأ دقف ةالصلا نم ةعكر كردأ نم : ظفل يفو « «يقب ام متيلوا»

 نع ةريره يبأ نع ميمت نب ةرزع نع ةداتق نع يبأ ينثدح ماشه نب ذاعم نع يئاسنلا جرخأو

 . «ىرخأ اهيلإ لصيلف سمشلا تعلط مث حبصلا ةالص نم ةعكر مكدحأ ىلص اذإ » : لاق يَ يبنلا

 تعلط مث « حبصلا ةالص نم ةعكر ىلص لجر نع ةداتق لئس :لاق مامه نعاضيأ جرخأو
 ا هللا لوسر نآ -هنع هللا يضر- ةريره يبآ نع عفار يبأ نع سالج ينثدح : لاقف سمشلا

 . «هنالص متی : لاق

 رصعلا ةالص رخؤي يذلا نأو « سمشلا بورغ وه رصعلا تقو رخآ نأ ىلع لدي هنأ :لوألا

 كلذو «هنع بهو نبا ةياور يف كلامو رفز لاق هبو « طرفم ريغ هيلثم ءيش لك لظ ةروريص نع
 وأ «سمشلا بورغ لبق يبصلا كردأ اذإ ىتح اهبوجو كردأ يأ « اهكردأ دقف» : الم لوق ىنعم نأ

 يذلا تقولا ناك ولو رصعلا ةالص هيلع بجي ضئاحلا ترهط وأ «نونجملا قافأ وأ ءرفاكلا ملسأ
 . سمشلا عولط لبق مكحلا كلذكو ءءادألا هيف عسي ال اريسي اءزج هكردأ

 . اهنم لقأ ربتعي ال نأ يغبنيف « ةعكر :  ثيدحلا يف ليق :تلق نإف

 ةعكر هب كاردإلا ةفرعم نكي ام بلاغ نإف « بلاغلا جرخم جرح هيف ةعكرلا ديق :تلق
 هنأل ةالصلا نم ضعبلا ةعكرلا ركذب ةا هللا لوسر دارأ اغنإ : ةيعفاشلا ضعب لاق ىتح ءاهوحنو
 نم ةدجس كردأ نمو ءرصعلا نم نيتعكر كردأ نمو « رصعلا نم ةعكر كردأ نم هنأ هنع يور دق
 مكح يف ةريبكتلاو «ةدجسب ةرمو نيتعكرب ةرمو ةعكرب ةرم ةالصلا ضعب ىلإ راشو ءرصعلا
 . ةعكرلا كردأ هنأكف اهكردأ نمف« ةالصلا ضعب اهنأل ةعكرلا

 امهالك ةلمرحو رهاط وبأ ينثدح : ملسم ىور ام ىلع ةعكرلا ةدجسلا نم دارملا :تلق نإف

 هثدح ريبزلا نب: ةورع نأ باهش نبا نع سنوي ينربخأ : لاق ةلمرحل هلك قايسلاو بهو نبا نع
 نأ لبق ةدجس رصعلا نم كردأ نم » : لي هللا لوسر لاق :تلاق - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع
 . ةعكرلا يه اغنإ ةدجسلاو « « اهكردأ دقف علطت نأ لبق حبصلا نم وأ « سمشلا برغت
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 ام ايو «رخآلا نعامهنم دحاو لكب ربعي هنأل مامإلا رسف اذكو « ةلمرح ةدجسلا رسف :تلق

 لثم امهنودامو ةدجسلاو ةعكرلا ىلع قلطي وهو « اهنم ءىشب كردأو ءةالصلا ضعب دارم اف ناك

 ۰ . مارحإلا ةريبكت

 . -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع دمحأ هاور «ةدجس كردأ نم» : ثيدحو

 هيف عسي ال اريسي اءزج ناك ولو « سمشلا بورغ لبق هيف كردي يذلا تقولا نأ :يناثلا هجولا

 ام : رفز لاقو .انركذ امك «اهبوجو كردأ دقف» : هلوق ىنعم نأل «هيلع ةالصلا بوجو تقو ءادألا

 ًالثم ةريبكتك ةعكر نود كردأ اذإ اميف نالوق يعفاشلا نعو . ةقيقح ءادألا هيف عسي اًتقو دجي مل

 . امهحصأ وهو همزلي رخآلاو « همزلي ال امهدحأ

 همالس لبق تقولا جرحخ مث رصعلا نم ةعكر ىلص نم نأ يف حيرص ليلد هيف : ثلاثلا هجولا

 يضر -دمحأو كلامو يعفاشلا دنع كلذكف حيحصلا يف امأو ‹ عامجإلاب اذهو هتالص لطبت ال

 تلاقو «اهيف سمشلا عولطب حبصلا ةالص لطبت هللا همحر ةفينح يبأ دنعو «-مهنع هللا

 يف هب لمعي ملو رصعلا يف هب لمع ثيح- هللا همحر- ةفينح يبأ ىلع ةجح ثيدحلا : ةيعفاشلا

 . حبصلا

 ثيدحلا لب هيلع ةجحب سيل ثيدحلا نأ فرع ةفينح وبأ هيلع رم ام ىلع فقو نم : تلق

 لك نوكي نأ نكي ال نكلو اهل فرظو ةالصلل ببس تقولا نأ كش ال :لوقنف ‹ مهيلع ةجح

 تقولا ضعب لصحي نأ نيعتف « تقولا نع ءادألا ريخأت مزلي كلذك ناك ول هنأل ؛اًببس تقولا

 ءزجلا ىلإ لقتني الو« ببسلا ررقت ءادألا هب لصتا نإف « ماحزلا نع هتمالسل لوألا ءزجلا وهو اًببس

 ‹ تقولا ءازجأ نم ءزج رخآ ىلإ ةيرحتلا دقع نم هنم نكي ام ىلإ هدعب امو عبارلاو ثلاثلاو يناثلا

 رجفلا يف امك ةهاركلاب فصوي ملو ناطيشلا ىلإ بسني ال ثيحب اًحيحص ناك نإ ءزجلا اذه مث

 دسف رجفلا لالخ يف سمشلا عولطب تقولا يف داسفلا ضرتعا ول ىتح < ًالماك هيلع بجو

 ال ءاضقلا موص وأ ‹ قلطملا روذنملا موصلاك صقانلاب ىدأتي ال الماك بجو ام نأل ‹ مهلاًقالخ

 رصعلاك « ناطيشلا ىلإ ابوسنم راص نأب اًصقان ءزجلا اذه ناك نإو «قيرشتلاو رحنلا مايأ يف ىدأتي

 فصن ىواسف « ببسملا ناصقن يف رثؤم ببسلا ناصقن نأل اًصقان بجو رارمحالا تقو يف

 ءانثأ يف سمشلا تبرغ اذإف « هيف هءادأو رحنلا موي موص نم رذن اذإامك مزل ام هنأل ؛ ناصقتلا

 ًالماك ىدأتي اًتصقان بجو ام نأل هيف لد امك لماك بورغلا دعب ام هنأل رصعلا دسفي مل ةالصلا

 . ىلوألا قيرطب

 . تبرغ نأ ىلإ اهتدمو حيحصلا ءزج لا يف هيف عرش اذإ رصعلا دسفي نأ مزلي :تلق نإف

 نأل ء ءانبلاب هيف لصي يذلا داسفلا يفتنيف تقولا لك هلبق هل زاج اًعبت تقولا ناك امل : تلق
۲۳ 



 سمشلا تبرغ اذإ برغملا تقو لوأو

 . رذعتم ةالصلا ىلع لابقإلا عم هنع زارتحالا

 ال يبنلا نع ورمع نب هللا دبع نع ملسم هاور ام وهف هيلع ةجح وه يذلا ثيدحلا امأو
 ةالصلا نع كسمأف سمشلا تعلط اذإف سمشلا علطت مل ام رجفلا ةالص نم حبصلا ةالص تقو » : لاق

 هيهن لبق ناك كردأ نم ثيدح يأ ثيدحلا اذه درو : يواحطلا لاقو « ناطيشلا ينرق نيب علطت اهنإف
 . ةهوركملا تاقوألا يف ةالصلا نع ةي

 بورغ تقو برغملا ةالص تقو لوأ يأ : :ش ( سمشلا تبرغ اذإ برغملا تقو لوأو) :م
 كبتشت ىتحاهتقو لخديال :ةعيشلا دنعو « عامجإاذهو : حارشلا ضعب لاق ٠ سمشلا

 .موجنلا

 نيح برغملا تقو لوأ - هللا مهمحر- هبثم نب بهوو حابر نب ءاطعو سواط دنعو : تلق
 جتحاو ‹ موجنلا كابتشا دنع برخغملا ىلص ةَ هنأ يور اجب ةعيشلا تجتحا اغإو « مجنلا عىلط
 الك هللا لوسر انب ىلص : لاق يرافغلا ةرصب يبأ ثيدح نم ملسم هاور اب هعم نمو سواط
 ناك اهيلع ظفاح نمف « اهوعيضف مكلبق ناك نم ىلع تضرع ةالصلا هذه نإ» : لاقف ضمحلملاب رصعلا
 يئاسنلا هجرخأو < مجنلا دهاشلاو « دهاشلا علطي ىتح اهدعب ةالص الو « نيترم رجالا نم هل
 ءاحلا مضب ليمُح همساو « ةلمهملا داصلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب ةرصب وبأو « اضيأ يواحطلاو
 . حصأ لوألاو ميجلاب ليمج : ليقو« فورحلا رخآ ءايلا نوكسو ميلا حتفو ةلمهملا

 عضوملا وهو ‹ ةمجعم داض هرخآ يفو ةلمهملا ءاحلا نوكسو ميملا حتفب « ضمحلل اب : هلوق

 . تابنلا نم رمأو حلم ام وهو ضمحلا لبإلا هيف ىرت يذلا

 ىلع لمحي فرع ولو« فرعيأال لطاب: يوونلا لاقام ةعيشلا ثيدح نع: باوجلاو
 اهدعب ةالص الو : ملعأ هللاو اندنع هلوق ناكو « يواحطلا هلاق ام ملسم ثيدح نعو «زاوجلا

 ‹« ثيللا هركذ امك ةي يبنلا لوق نم ثيدحلا رخآ وه اذه نوكي نأ لمتحي « دهاشلا ىري ىتح

 وه دهاشلا نأ لوأف ثيللا نع هاور يذلا نكلو « ليللا وه دهاشلا نوكيو « هتياور نم وهو
 يلصي ناك هنأ ايك هللا لوسر نع رابخألا ترتاوت دقو ةي يبنلا نع ال هيأر نم كلذ لاقف «مجنلا

 . باجحلاب سمشلا ترتاوت اذإ برغما
 دقو « ةحيحصلا راثآلا اهفلاخت مل اذإ ذئنيح اهب لمعي ةقث نع ةدايزلا تناك اذإ : تلق نإف

 ىلع هتمأ ثحو سمشلا بورغ بيقع برغملا ىلصي ناك ةي هنأ ةحيحصلا راثآلا ترثاكت

 كبضشت نأ ىلإ برغملا اورخؤي مل ام ةرطفلا ىلع : لاق وأ ريخب يتمأ لازت ال: لاق ثيح هليجعت
 ام اهتقو رخآو « ملسم طرش ىلع حيحص :لاقو «هکر دتسم »يف مکاحلاو دواد وبأ هاور «موجنلا

۲٤ 



 «تاعكر ثالث هيف يلصي ام رادقم : -هللا همحر - يعفاشلا لاقو .قفشلا بغي مل ام اهتقو رخآو

لوأ» : مالسلا هيلع هلوق انلو « دحاو تقو يف نيمويلا يف مأ - مالسلا هيلع - ليربج نأل
 تقو 

 . < قفشلا بيغي نيح اهتقو رخآو ‹ سمذلا برغت نيح برغملا

 . [تاعکر ثالث هيف يلصي ام رادقم : -هللا همحر- ىعفاشلا لاقو] . قفشلا بغي مل

 ‹ميدقلا يف يعفاشلا لوق وهو « رذنملا نباو دوادو قاحسإو روث وبأو دمحأو يروثلا لاق هبو

هيبلاو يباطخلاو ةيزخ نباك هباحصأ نم ثيدحلا ىلإ بسن نم هراتخاو
 يف يوخبلاو يق

 وهو : يوونلا لاقو ‹ حالصلا نباو يلجعلا هححصو «رابخألا» يف يلازغلاو «بيذهتلا»

 . حيحصلا

 يعفاشلا لاق يأ :ش ( تاعکر ثالث هيف يلصي ام رادقم : - هللا همحر- يعفاشلا لاقو) م

 : يلازغلا لاقو . ديدجلا هلوق وهو تاعكر ثالث هيف ىلصي ام ردق برغملا ةالص تقو :هللا همحر

 : نالوق برغم ا تقو يف

 . دمحأ بهذ هيلإو ‹ قفشلا بورغ ىلإ دت هنأ : امهدحأ

 ىضقنا دقف تاعكر سمخ ردقو ةماقإو ناذأو هئوضو تقو بورغلا دعب ىضم اذإ : يناثلاو

 لبق مهدنع نيتعکر يلصي هنأل تاعكر عبس نوكي نأ يغبنيو : لاقيو « «طيسولا» يف اذك تقولا

 عضو اذإ » : اَ هلوقل مئاصلا قح يف لكألا نم عوجلا ةروس رسكيام رادقمو «برغملا ضرف

 هركذام: لمكألا لاقو « يعازوألا لوق وهو « اولصت نآ لبق هب اوءدباف مئاص مكدحأو ءاشعلا

 . فاكب سيل - هنع هللا يضر - يعفاشلا ةهج نم فنصللا

 ىلع نيفلاخملا نم هريغو -هنع هللا يضر -يعفاشلا بهذم ركذي نأ فنصملا مزتلا ام : تلق

 - هنع هللا يضر - كلام مامإلا نعو «« ةيلحلا» يف هركذ يذلا وه هركذ يذلا نأ ىلع ةيافكلا هجو

 : ةثلاثلاو ‹ ديدجلا يف - هنع هللا يضر-يعفاشلا لوقك : ةيناثلاو « انلوقك : اهدحأ تاياور ثالث

 مأ مالسلا هيلع ليربج نأل) :م. امهنع هللا يضر سوواطو ءاطع لوق يهو رجفلا عولط ىلإ ىقبت

 يف نيمويلا يف مالسلا هيلع ليربج مؤي مل دتمي تقولا ناك ولو :ش (دحاو تقو يف نيمويلا يف

 . هرخآو تقولا لوأ ملعي ناك هنأل ؛ دحاو تقو

 : :ش («قفشلا بيغي نوح اهتقو رخآو سمشلا برغت نيح برغملا تقو لوأ» ايب هلوق انلو ) م

 ثيدح نم- هنع هللا يضر - ملسم هاور هانعج نكلو « دحأ هركذي مل ةرابعلا هذهب ثيدحلا اذه

 . ةالصلا تقو نع : ةي هللا لوسر لئس : لاق مهنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نب هللا دبع

 مل ام » :ةياور يفو ٠٠ قفشلا طقسي ملام سمشلا تباغ اذإ برغملا ةالص تقوو» : هيفو « ثيدحلا

 . « قفشلا بغي



 يبأ دنع ةرمحلا دعب قفألا يف يذلا ضايبلا وه قفشلا مث . ةهاركلا نع زرحتلل ناك هاور امو

 لوق وهو - هللا همحر - ةفينح يبأ نع ةياور وهو « ةرمحلا وهو الاقو - هللا همحر - ةفينح

 - هللا همحر- يعفاشلا

 تيقاوم نع هلأسف ةا يبنلا ىت ا الئاس نأ هنع هللا يضر یسوم يبأ ثيدح نم اًضيآ ملسملو
 هلو « قفشلا باغ نيح ءاشعلا ماقأف هرمأ مث « سمشلا تعقو نيح برغملا ماقأف « ثيدحلا ةالصلا
 تلاز اذإ رهظلا ةالص تقو» : لاق ايب يبنلا نأ امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع ثيدح نم اضيأ
 . « قفشلا بغي مل ام برغم ا ةالص تقوو »هيفو ‹ ثيدحلا « سمشلا

 مالسلا هيلع ليربج ةمامإ نم- هنع هللا يضر - يعفاشلا هاور يذلاو يأ :ش ( هاور امو) :م
 تقولا رخآ ىلإ برغم ا ريخأت نأل :ش ( ةهاركلا نع زرحتلل ناك ) :م . دحاو تقو يف نيمويلا يف
 ملو سمشلا تبر ىتح يناثلا مويلا يف اهأدب ءنعم نأ رخ باوج د هب قلعتلا طقسف هورکم
 ءادتبا ىلإ ةراشإ نيذه نيب نوكيو « قفشلا بيغم دنع غارفلا نوكي نآ لمتحيف غارفلا تقو ركذي

 امانتجحو : رارسألا»و ؛طوسبملا يفو « يناثلا مويلا يف لعفلا رخآ ىلإو نيمويلا يف لعفلا
 ءاثلاب -«قفشلا روث طقسي ملام برغملا تقو : : لاق هَ هنأ -هنع هللا يضر- رمع نبا نع يور
 حیرص وهو « هانعمب وهو- ءافلاب-«قفشلا روف » : دواد يپأ ةياور يفو «هراشتناو هناروث يأ - -ةثلخملا
 . قفشلا بيغي ىتح برغملا تقو دادتما يف

 ءهوركم بورغلا لوأ نع ريخأتلا نأ الإ هريغ زوجي ال يذلا باوصلا وهو : يوونلا لاق
 رخؤي مل هنأ ىرت الأ« تاقوألا نم حابملا هملعيل هاتأ هنإف مالسلا هيلع ليربج هرخؤي مل كلذلف
 نآ ىلع عامجإلاب ءاشعلا تقو دعب ناكف ثلثلا ىلإ ءاشعلا الو قاب تقولاو بورخلا ىلإ رصعلا
 -هنع هللا يضر -رمع نبا رخآو « ةكمب ناك هاور امو « ةنيدماب ناك هنأل ىلوأ انيور ام ىلع ريصملا
 . نيتبقر قتعأ نيمجن ىأر -هنع هللا يضر - -رمعو « ةبقر قتعأ اعلاط امج ىري ىتح اهاور

 لوق وهو :ش (- ر ةفينح يبأ دنع ةرمحلا دعب قفألا يف يذلا ضايبلا وه قفشلا مث) :م
 نبا ةياورو -نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر -ةشئاعو لبج نب ذاعم و سنأو قيدصلا ركب يبأ
 نزاو رفزو عازرالاو زیزملا دبع نب رمع لاق هبو« -امهتع هللا يضر -ةرير يبأو سابع
 فسوي يبأ يأ :ش (الاقو) م. -مهنع هللا يضر -بلعثو دربملا هراتخاو يباطخلاو رذنملا نب نباو
 نعو دوادو دمحأو كلام لاق هبو (ةرمحلا) وه قفشلا يأ (وهو ) -امهنع هللا يضر -دمحمو
 .ءآ رحصلا يف ةرمحلاو ضايبلا يف هنأ دمحأ

 :ش (- هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور ) :م ةرمح قفشلا نوك وه امهلوق يأ : :ش (وهو ) :م

 . ورمع نب دسأ هنع هاور

 رمع لوق ةباحصلا نعو :ش (- هللا همحر -يعفاشلا لوق ) :م وه امهلوق يأ :ش ( وهو ) :م
۰ 
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 : مالسلا هيلع هلوق - ىلاعت هللا همحر - ةفينح يبألو . «ةرمحلا قفشلا» : مالسلا هيلع هلوقل

 « قفألا دوسا اذإ برغم لا تقو رخآو»

 ضايبلا نيب يتلا ةرفصلاو « -مهنع هللا يضر- تماصلا نب ةدابعو سوأ نب دادشو هللا دبع هنباو

 قلطي نكل ضايبلاو ةرمحلل مسا قفشلا ليقو « ضايبلاب هقحلت اهنأ مهدنع بهذملا٬ ةرمحلاو

 : -هنع هللا يضر- دمحأ نع يبرحلا لقنو « ءارفلاك حضاو ريغ ضايبو « يناق ريغ رمحأ ىلع

 هنأ ءارفلاو : ليلخلا نع اولقنو «رضحلا يف ضايبلاو رفسلا يف ةرمحلا وهو قفشلا باغ اذإ

 بوث نالف ىلع برعلا لوقي : ءارفلا لاقو «ةرمحلا برعلا دنع قفشلا : يرهزألا لاقو «ةرمحلا

 . قفشلا هنأك غوبصم

 قيتع ثيدح نم «هننس» ىف ىنطقرادلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( «ةرمحلا قفشلا» : هلوقل) :م

 هركذو  ةرمحلا قفشلا» : اب لوسر لاق : لاق رمع نبا نع عفان نع كلام ينثدح بوقعي نبا

 نب دمحأ ركب يبأ لصأ يف تأرق : لاقف « دانسإلاب لوصوم ريغ «كلام بئارغ» هباتك يف كلذك

 نب نوراه انث يبلاطلا هللا دبع نب: يلع ابن هدي طخب- مهنع هللا يضر- يكمل ا رباج نب ورمع

 . تاقث مهلک هتاورو < بیرغ ثیدح : لاقو . هب قیتع ينثدح يملسلا نايفس

 . -مهنع هللا يضر -ةريره يبأ ىلعو رمع نبا ىلع اًفوقوم «هننس» يف هجرخأو

 نب ةدابعو سابع نبا [نباو] يلعو رمع نع ثيدحلا اذه يور : «ةفرعملا» يف يقهيبلا لاقو

 . ءيش هيف ةي يبنلا نع حصي الو «- مهنع هللا يضر -ةريره يبأو سوأ نب دادشو تماصلا

 نم نوجرخللا هعفر ال الاثم هلعجو هفالخ [رمع] نبا ثيدح نم ركاسع نبا هاورو

 . تافوقوملا

 . تباثب سيلو ب يبنلا ىلإ اعوفرم ثيدحلا اذه يورو : يوونلا لاقو

 دري ملء بيرغ ظفللا اذهب ثيدحلا اذه :ش (قفألا دوسا اذإ برغملا تقو رخآو ةي هلوق ) :م

 تقوب ينربخأو مالسلا هيلع ليربج لزن »: لاق - هنع هللا يضر - دواد وبأ یور امنو «اذکه

 . قفألا دوسا نيح ءاشعلا ىلصي هيفو « ثيدحلا «ةالصلا

 ثيدحب- هنع هللا ىضر - ةفينح ىبأل هريغ لدتسا دقو « «هحیحص یف نابح نبا هاورو

 ناك - ءاشعلا ةالص - ةالصلا هذه تقوب سانلا ملعأ انأ » : لاق هنأ -هنع هللا يضر -ريشب نب نامعنلا

 . <« هثلاثل رمقلا طقسي نيح اهيلصي يَ هللا لوسر

 يف ماللا . ةثلاثل رمقلا طوقسب ىوريو « -مهنع هللا يضر- دمحأو يئاسنلاو دوادوبأ هاور

 كولدل ةالصلا مقأ * ىلاعت هلوق يف امك ةثلاث ةليل رمقلا طوقس تقول : يآ تيقوتلل نيعضوملا

۲۷ 



 - امهنع هللا يضر - رمع نبا ىلع فوقوم هاور امو
 ا
 برغيو بورغلل هعوقو :رمقلا طوقسو .اهكولد تقول: يآ (۷۸ ةيآلا : ءارسإلا ) 4 سمشلا
 . سمشلا بورغ نم ةجرد نيرشعو ةتس يضم ىلع رهشلا نم ةثلاثلا ةليللا يف رمقلا

 يه ليق ‹ بارضلا مالظلا ألم اذإ ءاشعلا تقو ثيدحلا يف ءاج دقو : يجورسلا لاقو

 ¢ مالظلا يف قفألا يوتسي ليللا مهاراد اذإ ةياور یفو : «ةياردلا» بحاص لاقو . راغصلا لابجلا

 . هلك ضايبلا بهذ اذإ كلذ نوكي اغنإو

 قيلأ ضايبلاب قفشلا : لاقو « هاور نم الو هاور يذلا ثيدحلا لاح امهنم لك نيبي مل : تلق
 « اًقيقر ناك اذإ قيفش بوث لاقيو « بلقلا ةقر ىهو « بلقلا ةقفش هنمو « ةقرلا نم قتشم هنأل
 ةالصل اًنقو كلذ يف ضايبلاو ةرمحلا تناكف رجفلا ضايب اهولتي ةرمح هلبق نوكي رجفلا نألو
 كلذ يف ضايبلاو ةرمحلا نوكت نأ كلذ ىلع رظنلاف ٠ اهتقو جرخ اجرخ اذإف رجفلا ىهو ةدحاو
 يلايل يف ضايبلا بهذي ال ليقو « ليللا فصن ىلإ ىقبي ضايبلا : اولاقو «ادحاو اًتقو برخ

 . حبصلا دنع عمتجي مث قفألا يف قرفتي لب فيصل |

 حص نإ انلق : ليللا فصن دعب الإ بهذ امف ًاليل ةكب ضايبلا تيأر : دمحأ نب ليلخلا لاقو
 . ليللا رخآ بيغي كلذو وحلا ضايب ىلع لومحم وهف اذه

 وبأ لاق «طوسبملا»يفو « بيغي مثاهدعب رخأتي كلذف ةرمحلا قيقر وه يذلا ضايبلا امأو
 ال كلذ لبق بهذي مل امف « راهنلا رثأ ضايبلاو « سمشلا رثأ ةرمحلا :- هنع هللا يضر - ةفينح
 . طوحأ -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ لوقو« سانلل عسوأ امهلوقو « اًقلطم اليل ريصي

 يفو هفصن وأ ليللا ثلث ىلإ ضايبلا لاقيو ‹ ليللا رصقل فيصلا يف امهلوقب ذخؤي : ليقو

 هللا يضر - يعفاشلا هاور امو يأ :ش ( -امهنع هللا يضر -رمع نبا ىلع فوقوم هاور امو) :م

 . هانركذ ام ىلع عوفرم ريغ -امهنع هللا يضر -رمع نب هللا دبع ىلع فوقوم- هنع
 وبأ ناك نإو « عمجلا ريمضب ب هوور امو لقي ملو هاور امو « فنصملا لاق اغإو: يزارتألا لاق

 - يعفاشلا ىلع ةجحلل اًمازلإ ثيدحلا اذه نايوري اًضيأ -امهنع هللا يضر- دمحمو فسوي

 ‹ مصخلا ىلع ةجحب سيل اب جتحي فيكف ةجحب سيل هدنع لسرملا نأل «- هنع هللا يضر

 نإف اًعيمج دنسملاو لسرملا ةجحب نالوقي امهنإف -امهنع هللا يضر- دمحمو فسوي يبأ فالخب
 . امهدنع اًحداق نوکی ال يباحصلا ىلع ًافوقوم هنوك

 دلقي ال -هنع هللا يضر -يعفاشلا دنعو اندنع عامسلا ىلع لومحم يباحصلا لوق اًضيأو

 . نوحراشلا هنع لفغ دقف همهفاف ًالصأ مهنم ادحأ
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 باغ اذإ ءاشعلا تقو لوأو - مهنع هللا يضر - ةباحصلا فالتخا هيفو .ًاطوملا يف كلام هركذ

 ؛ يناثلا رجفلا علطي مل ام اهتقو رخآو قفشلا

 هذه يف هعم نوقفتم -نيعمجأ مهيلع هللا ةمحر- يعفاشلاو دمحمو فسوي وبأ : تلق

 ىلع سيل ةجحلل هيف مازلإلاو ‹ عوفرم هنأ ىلع ءانب ثيدحلا اذهب اوجتحا ةثالثلاو ‹ ةلأسملا

 . هنع هللا يضر - ةفينح يبأ ةهج نم لكلا ىلع مازلإلا لب هدحو -هنع هللا يضر -يعفاشلا

 يضر -يعفاشلا ركذب هصخ هللا همحر- ةفينح يبأ دنع فوقوم هنأ رهظ امل ثيدحلا نأ مث

 فسوي يبأ دنع امأو - ىور - يف يذلا ريمضلا درفأ كلذلف « هدنع ةجحب سيل هنأل - هنع هللا

 . نوحراشلا

 هللا يضر - رمع نبا ىلع فوقوم . ةرمحلا وه قفشلا هيب هلوق :لمكألا لاقو

 . ةجح حلصي ال فوقوملاو «-امهنع

 ال انأل عوفرملا مكح يف اًضيأ وهو فوقوملا ةيجح هبهذم نأل اًدج ديعب هنم مالكلا اذه : تلق

 . ًاريخو اًقدص الإ ةباحصلا يف نظن

 -هنع هللا يضر- سنأ نب كلام مامإلا فوقوملا اذه ركذ يأ :ش («ًأطوملا» يف كلام هركذ) :م

 هيف ركذي مل اكلام نأل « رظن «أطوملا» نع لقنلا اذه يف حصي ملو : يزارتألا لاقو .« هثطوم» يف

 اذإف ‹ برغملا يف يتلا ةرمحلا وه قفشلا : -هنع هللا يضر -كلام لاق : لاق لب ثيدحلا اذه

 . برغملا تقو جرح ةرمحلا تبهذ

 يف رظن ولو « ىيحي ةياور نم -هنع هللا يضر-« كلام ًاطوم» يف هركذ يذلا اذه : تلق

 همحر ينابيشلا نسحلا نب دمحم ةياور نم« ًأطوملا» اهنم « ًاأطوم اذكو اذك هل نأل ركنأ امل هريغ

 ۰ للا

 دقو « ةباحصلا فالتخا قفشلا يفو يأ :ش ( مهنع هللا يضر ةباحصلا فالتخا هيفو ) :م

 ةبوبيغ دنع ةرخآلا تقو لوأو يأو :ش ( قفشلا باغ اذإ ءاشعلا تقو لوأو ) :م . بيرق نع هانركذ

 . قفشلا يف فالخلا ىلع عامجإ اذه « قفشلا

 قداصلا رجفلا عولط دنع ءاشعلا ةالص تقو رخآو يأ :ش ( رجفلا علطي مل ام اهتقو رخآو) :م
 ‹ تقولا جرخي فصنلا وأ ثلثلا باهذب : لاق هنإف يزارتألا ريغ هيف فلاخي مل عامجإ اًضيأ وهو

 . ءاضق اهدعب ةالصلا نوكتو

 )١( هللا همحر- فنصلا هدرس ام ركذ دقو -كلذ ريغ هيف دجأ مل : لاق ثيح يعليزلا ظفاحلا باوج سفن وهو -

 ةيارلا بصن» ه١ . ىبحي ةياور ريغ نم رظنيو « ًافوقوم الو ًاعوفرم ال ٥)۱/۳۳١( .
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 همحر - يعفاشلا ىلع ةجح وهو . «رجفلا علطب نيح ءاشعلا تقو رخآو» : مالسلا هيلع هلوقل

 ةرابعلا هذهب يذلا ثيدحلا اذه :ش(  رجفلا علطي نيح ءاشعلا تقو رخآو ١ : ب هلوقل ) : م

 . بیرغ وهو دری مل

 عولط نيح ءاشعلا تقو رخآ» : ل اق ةه هنأ -هنع هللا يضر -ةريره وبأ ىور« طوسبملا» يفو

 يبأ ىلإ هتياور نوبسني ثيدحلا اذهب نولدتسي مهنأ حارشلا رشكأ نم بجعلاو « « يناثلا رجفلا
 . دانسإلااذه حصي ملو -٠ هنع هللا يضر - ةريره

 رهظي : لاق هنأ هصخلم اتسح اًمالك انهاه «راثآلا حرش» يف -هللا همحر- يواحطلا ملكتو

 ىسوم ابأو « سابع نبا نأ كلذو « رجفلا علطي نيح ءاشعلا تقو رخآ نأ ثيداحألا عومجم نم

 . ليللا ثلث ىلإ اهرخأ ةي يبنلا نأ اوور -مهنع هللا يضر- يردخلا ديعس ابآو يرعشألا

 . ليللا فصنأ نيح اهرخأ هنأ -امهنع هللا يضر- سنأو ةريره وبأ ىورو

 . ليللا اثلث بهذ نيح اهرخأ هنأ - امهنع هللا يضر-رمع نبا یورو

 يف تاياورلا هذه لكو « ليللا ةماع بهذ ىتح اهب متعأ هنأ اهنع هللا يضر ةشئاع تورو

 . حيحصلا»

 لخدي نيح نم امأف «ةثالث تاقوأ ىلع هنكلو « هل تقو هلك ليللا نأ كلذب تبشف :لاق

 . هيف تيلص تقو لضاف ثلث يضي نأ ىلإ اهتقو

 . كلذ نود لضفلا يفف ليللا فصن متي نأ ىلإ كلذ دعب امأو

 هلل يضر- رمع بتک : لاق ریبج نب عفان نع هدنس قاس مث « هنودف لیللا فصن دعب امأو

 .اهلصفي الو ليللا ىلإ ءاشعلا لصو -هنع هللا يضر -ىسوم يب ىلإ -هنع

 رخؤي نأ «طيرفت مونلا يف سيل» : لاق اب يبنلا نأ ةداتق يبأ نع سيرعتلا ةصق يف ملسملو

 رجفلا عولط وهو ىرخألا تقو لخدي نأ ىلإ ىلوألا ءاقب لدف ىرخألا تقو لخدي ىتح ةالص

 ين . ىناثلا

 هللا يضر - يعفاشلا ةجح ) :م رجفلا علطي نيح ءاشعلا تقو رخآو هلوق يأ :ش ( وهو ) :م

 . ليللا ثلث باهذب ءاشعلا تقو رخآ ريدقت يف يأ :ش ( ليللا ثلث باهذب ريدقتلا يف- هنع

 هيلع ليربج ةمامإ ثيدحو « رجفلا ىلإ تقولا مايق ىلع لدي هنأ كلذ هجوو: لمكألا لاق

 ء(۳۳۲ /۱) «ةيارلا بصن» عجار < مدقتملا يراصنألا دوعسم يبأ ثيدحب دهشتساو ٠ يعليزلا ظفاحلا هبرختسا ()

 . [۳۷۸] «دواد یبا ننس»



 ؛ رجفلا علطي مل ام هرخآو « ءاشعلا دعب رتولا تقو لوأو

 تباثلا تقولا يفني ال راثآلا تضراعت اذإف ‹ اضراعتف ليللا ثلث وه تقولا رخآ ىلع لدي مالسلا

 لب ةالصلا تقو نع ةمامإلا تقو ءارو ام يفنل مالسلا هيلع ليربج ةمامإ لوقيوأ كشلاب اتيقي

 عولط ىلإ هدعب ىقبي تقولاو « رفسأ نيح يناثلا مويلا يف مأ هَ هنأ ىرت الأ ٠ هيف ناك ام تابثإل

 . ةجح نوكيف ضراعملا نع الاس انيور ام ىقب يفنلل نكي مل اذإو ٠ سمشلا

 : هوجو نم رمألا سفنل قباطم الو ررحم ريغ هلك هلاق يذلا : تلق

 هب لدتا يذلاو ‹ بيرغ فنصملا هركذ يذلا ثيدحلا نأل ةضراعملا عني نأ : لوألا

 حيحص ليللا ثلث نم يناثلا مويلا يف مالسلا هيلع ليربج ةمامإ نم «- هنع هللا يضر -يعفاشلا

 . ةضراعملا هيف ىتأتي فيكف

 يف ليللا ثلث باهذب ردقم ءاشعلا تقو نأ لقي مل- هنع هللا يضر - يعفاشلا نأ : يناثلا

 ‹ميدقلا يف ليللا فصن ىلإ راتخملا ءاشعلا تقو رخآ نأ «ةيلحلا» يف ركذ ام هبهذم ريرحتو . زاوجلا

 - دمحأو كلام لاق هبو“« ليللا ثلث ىلإ» ديدجلا يفو « ةياور يف- هللا همحر- دمحأ لاق هبو

 ‹ زاوجلا يف فالخ هنيبو اننيب نكي ملام رجفلا عولط ىلإ زاوحلا تقو - ةياور يف -هللا امهمحر

 . رجفلا عولط ىلإ دتمب ءاشعلا تقو نأ «زيجولا حرش» يف ركذو

 مل عامجإ يناثلا رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا تقو رخآو :- هنع هللا يضر - يجورسلا لاقو

 . هفالخ ربتعي الف يرخطصالا ريغ هيف فلاخي

 ليللا ثلث ىضم اذإ ةلبقلا لابقتسا باب ىف :- هنع هللا ىضر - ىعفاشلا لاق اولاق : تلق نإف

 . يرخطصالا لوق ديؤي وهو « ةتئاف الإ اهارأ الف

 ةجح وهو فثصملا لوق الإ لمكألا دارم امو يرايتخالا تقو تاوف ىلع هولخ يف : تلق

 هللا يضر -يعفاشلا بهذم بتك ىلإ هيف عجرو هيف لمأتي ملو -هنع هللا يضر- يعفاشلا ىلع

 نم ضراعملاب يقب امو« ضراعملا نع اًلاس انيور ام يقب يفنلل نكي مل اذإو هلوق نأ : ثلاثلا

 . كلذك كلذ يفن هيف انلق امو « لمكألا مالك نم اًبيرق انهاه مكح اًضيأ يزارتألاو

 عفانملا»و «عيبانيلا »يف لاق :ش ( رجفلا علطي مل ام هرخآو ءاشعلا دعب رتولا تقو لوأو ) :م

 -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ دنع امأ امهلوق ىلع - ءاشعلا دعب رتولا تقو لوأ - هلوق : «ىقتنملا»و

 امهدنع امأو «هدنع المع ةدح ىلع ضرف ضرفلاف « دحاو اهتقوو قفشلا باغ اذإ اهتقو لوأف
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 هللا يضر - لاق « «رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا نيب ام اهولصف» :رتولا يف - مالسلا هيلع - هلوقل
 مدقي ال هنآ الإ ءاشعلا تقو هتقو - ىلاعت هللا همحر - ةفينح ىبأ دنعو «امهدنع اذه : - هنع

 . بيترتلل ؛ ريكذتلا دنع هيلع

 ءاشعلا نيب ام اهولصف» : رتولا يف ةي هلوقل ) .رتولا باب يف اررحم هيف ثحبلا ءيجي ام ىلع ةنس

 نم-امهنع هللا يضر- ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور ثيدحلا :ش ( «رجفلا عولط ىلإ

 مكل ريخ ةالصب مكرمأ هللا نإ » : لاقف ةي هللا لوسر انيلع جرخ :لاق ةفاذح نب ةجراخ ثيدح

 ‹فنصللا ظفل نم بيرقبو “ رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا نيب اميف مكل اهلعجف رتولا يهو معنلا رمح نم

 ن ةريبه نب هللا دبع ينثدح ةعيهل نبا قيرط نم لئاضفلا باتك يف «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأ
 -هنع هللا يضر- صاعلا نب ورمع عمس هنأ هربخأ هللا امهمحر كلام نب هللا دبع ىلإ ىتأ ميم ابأ

 ةالص مكداز ىلاعت هللا نإ » : لوقيةيلب هللا لوسر تعمس لوقي يرافغلا ةرصب ابأ تعمس لوقي

 رتولا باب يف مالكلا ديزم ءيجيسو حبصلا ةالص ىلإ ءاشعلا ةالص نيب اميف اهولصف رتولا يهو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 ةفينح يبأ دنع امأو امهدنع اذه ) :م -هللا همحر- فتصملا لاق يأ :ش ( هللا همحر لاق ) :م

 نيتبجاو نيتالص عمج اذإ تقولاو « ءاشعلا تقو رتولا تقو يأ :ش ( ءاشعلا تقو هتقو هللا همحر

 ىلع هيدقت زاجل ءاشعلا تقو ناك ول رتولا تقو نأ وهو لاؤس هيلع دري هنأ الإ امهل اًتقو ناك

 ىلع يأ :ش (هيلع مدقيال ):م رتولا نأ الإ يأ :ش (هنأ الإ ) :م هلوقب كلذ نع باجأف « ءاشعلا

 لبق رتوأ اذإ اذه ىلعو « بيترتلل اًيسان نكي ملاذإ ينعي :ش (بيترتلل ريكذتلا دنع ) :م ءاشعلا

 نايسنلاب نأل هدنع ديعي ال ركذت مث ءاشعلل اًيسان رتوأ نإو « فالخ الب رتولا داعأ ادمعتم ءاشعلا

 ادماع زجي مل ءاشعلا ىلع نيتعكرلا مدق ولو « ءاشعلا ةنس هنأل « امهدنع هديعيو بيترتلا طقسي

 . رتولا كلذكف اًيسانوأ ناك

 ال هدنع بيترتلا بوجو لجأل ءاشعلا ةالص ىلع رتولا دقت زاوج مدع : يقانغسلا لاقو

 ضرف رتولا نأ وهو امهنيب رخآ فالتخا ىلع ىقبي فالتخالا اذهو « لخدي مل رتولا تقو نأل

 مهدنعو «اندنع ريكذتلا دنع بجاو ضئارفلا نيب بيترتلاو « -هللا همحر- ةفينح يب دنع ًالمع
 . ءاشعلل اعبت ناكف ةنس رتولا

 (۳۰۹/۱) مکاحلاو « ۲٠۰( /۱)يواحطلاو « ]۲٤۲٤٥[ هجام نباو < [۳۰۸] دوادوبأو « [1۸] يذمرتلا هاور (۱)

 يتاسنلاو يناربطلاو ينطقرادلاو دمحأل يعليزلا هازعو ٠١( /۳) لماكلا يف يدع نباو « ٤٦۹( /۲) يقهيبلاو

 . (۱۲۳/۲) ةيارلا بصن ١ ىنکلا»يف

 . ةعيهل نباب « رصتخملا » يف يبهذلا هلعأو ١/ ٥۹۳(٠١٠٤1[ ) «كردتسملا» يف مكاحلا هقلع ()

 . (دنسملا» يف دمحأو « مجعملا » يف يناربطلا دنع رخآ قيرط هل : يعليزلا ظفاحلا لاق

۳۲ 



 رجفلاب رافسإلا بحتسيو

 امهم لصفلا نإ انلق دقو تاولصلا اهيف بحتست يتلا تاقوألا نايب يف لصف اذه يأ :ش

 . بيكرتلاو دقعلا دعب بارعإلا نأل نوني لصو امهمو « نوني ال رصق

 اهبو لماكلا اهب يتلا تاقوألا نايب يف عرش اهلصأو تاقوألا قلطم نايب نم غرفاملو

 هذهو ةهوركملا تاقوألا ىلع ةبحتسملا تاقوألا مدقو ةدح ىلع الصف امهنم لكل لعجو صقانلا
 ىلع هيدقت يغبني فوصوملاو ةالصلل ناتفص ةهاركلاو بابحتسالا نأ لوقلا وأ « ةبسانملا يه

 ‹ تقولا قلطم ميدقت يف هجولا وه اذهو « ةهوركملا ةفصلا ىلع ةمدقم ةبحتسملا ةفصلاو « ةفصلا

 . هدعب هوركملا تقولا ركذ مث « هدعب بحتسملا تقولا ركذ مث

 رفسأو ءاضأ اذإ حبصلا رفسأ نم ةزمهلا رسكب رافسإلا :ش ( رجفلاب راقسإلا بحتسيو ) م

 نيبتو فشكي يأ رفس نم رفسلا ةوق : رافسإلا ةضراعملا يفو « رافسإلا يف اهالص اذإ : ةالصلاب

 رفسأ لاقي « رافسإلا نم ذوخأم ءوضلا ةوق رافسإلا :لاقيو « تفشك : يأ اههجو ةأرملا ترفسو

 . قرشأ يأ : اتسح هجو رفسأو « راهنلا ضايب :رفسلاو ‹ علصأ يقب اذإ : رعشلا نم هسأر مدقم

 ةالصلاب رفسأو ۰ مزال حبصلا رفسأف امزال ءيجيو « هلصي ام ىلإ ايدعتم ءيجي رفسأ : تلق

 هنإف طوسبملا يف هركذ ام ىلع ءانب رجفلاب رافسإللا قلطأ فنصملا نإ مث ةيدعتلل ءابلا نأل دعتم

 تاقوألا يف سيلغتلا نم لضفأ رجفلاب رافسإلا : «ةينقلا»و «ةفحتلا»و اًضيأ «ديفملا » يفو هيف لاق

 . اھلک

 نإف ةفلدزمب جاحلل الإ لضفأ رافسإلا ةيحصم ءامسلا تناك اذإ «مئادبلا»و ؟طيحملا» يفو

 رهظ ول ىتح اهترفص لب سمشلا عولط يف كشلا عقي ثيحب اهرخؤي الو لضفأ كانه سيلغتلا

 ىلإ ةيآ نيعبرأ نيب ام ةنونسم هتءارق «ناخ يضاق يواتف» يفو « اهتقو يف اهؤادأ هنكمأ ةالص داسف

 . هلجأل بحتسملا كرتي الف موهوم داسفلا نأل ادج رخؤت ليقو « ةءارقلا ليترت عم نيتس

 -هنع هللا يضر -رمع فلخ تيلص : لاق ديزي نب بئاسلا نع هدانسإب يواحطلا ىورو

 اندجت مل تعلط ول :لاقف « تعلط : اولاقف سمشلا اوفرشتسا اوفرصنا املف ةرقبلاب ًارقف حبصلا

 ليوطت امهنيب عمجيو «رافسإلاب رمحألا رودلا نأ ىلع لدي ًاضيأ هلوقب فنصملا قلطأ مث «نيلفاغ

 .ةءارقلا

 سيلختلاب عرش ةءارقلاب ليوطتلا همزع نم ناك نإ : يواحطلا لاق «عئادبلا»و «طوسبملا »يفو

۳۴۴۳ 



 . «رجألل مظعأ هناپ رجفلاب اورفسأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 دعب هتيب يف ماني نأ ىلع ريخأتلا عسي ال رارسألا »يفو لوألا وه ةياورلا رهاظو «- هللا امهمحر

 لاق « راظتنالاب يلصملا باوث هل نوكيف ةالصلا رظتني مت تقولا لوأ دجسملا رضحي لب رجفلا

 . « [ ةالصلا] مترظتنا ام ةالص يف مكنإ امأ» : ةي

 ركذلاب لغتشيو هيلع مثإ هيف مالكلاو ءوغللاب مالكلا نع فكيو « نيحيحصلا» يفو

 ًاليلق ءاعدلا تملسف تقولا رخآ يلصي مث« دجسملا يف ةمونلاب اًقصتم مادام عوضخلاب حيبستلاو

 . سمشلا علطتف ةداع

 نم ةعامج نع يور ثيدحلا اذه :ش ( «رجألل مظعأ هنإف رجفلاب اورفسأ» : 4 : هلوقل ) :م

 هللا يضر- لالب ثيدح نم « هدنسم» يف رازبلا هاور فنصملا ظفلبو ةفلتخم ظافلأب ةباحصلا

 اي :٠ هظفلو ىناربطلا هجرخأو . « رجألل مظعأ هنإف رجفلاب اورفسأ » : لاق هنأ اي يبنلا نع -هنع

 . ثيدحلا كورتم : يئاسنلا

 ؟هبهذم يف هب جتحاو اذه يواحطلا جرخأ فيك : تلق نإف

 اًینزم هنظأ : ېدع نبا لاقو . هدنع ايضرم ناک : تلق

 «ةريثك ةحيحصلا ثيداحألا نأل ديكأتو ةدايز هذه لوقنو « دج ةركنمب هثيداحأ تسيل : تلق

 يئاسنلاو يواحطلا هجرىخآ يملسألا ةزرب وبأ بابلا اذه ثيدح اوور نيذلا ةباحصلا نمو

 ىلإ لجرلا رظنيف حبصلا نم فرصنب» ةي هللا لوسر ناك لاق هظفلو -هللا مهمحر -يناربطلاو

 .  هفرعيف هفرعي يذلا سيلجلا

 . ةزرب نب ديبع نب ةلضن همسا ةمجعملا يازلاب ةزرب وبأو

 باتک يف -هنع هللا يضر -ميعن وبأ هثيدح جرخأ -هنع هللا يضر- ديبل نب دومحم مهنمو

 وأ مكروجأل مظعأ ناك حبصلاب متحبصأ املكف حبصلاب اوحبصأ» : لاق ءب يبنلا نع ةالصلا
 ‹ ةبحص هل -هنع هللا يضر- ديبل نب دومحم : لاق يراخبلا نأ متاح يبأ نبا ركذو . اهرجأل

 )١( دجاسملا باتك يف ملسم هجرخأ دقف جيرختلا يف روصق اذه : حيحص ]۲۳٠[ « تيقاوملا يف يئاسنلا هاور ]۲‹
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 )۲( يئاسنلاو دمحأ هاور - يتأيس و - جيدخ نب عفار ثيدح هلصأ : فيعض هدانسإ )١/ ٩١( يناربطلاو

 )۲۱۷ /۱/٠ بیطخلاو يواحطلاو )۲۳, ٤١( هعباتو « هوفعض» ملسأ نب ديز نب نمحرلا دبع هدانسإ يفو

 دواد وبآ هجرخآو « فعض » هیفو دعس نب ماشه ]٤۰۹[ هجام نباو ]٥٤٩[ يذمرتلاو ۱٩۲] يئاسنلاو

  1]. [1ملعأ هللاو « ظوفحملا وهو جيدخ نب عفارو ديبل نب دومحم قيرط نم .

۳4 



 . ىلوأ يراخبلا لوقو :- هنع هللا يضر- رمع وبأ لاقو « هتبحص فرعت ال [ eee ]لاقو

 ناميلس نب حيلف ثيدح نم ريبكلا يف يناربطلاو رازبلا هثيدح جرخأ نامعنلا نب ةداتق مهنمو

 هللا لوسر لاق : لاق هدج نع هيبأ نع مهنع هللا يضر نامعنلا نب ةداتق نب رمع نب مصاع ان

 . تاقث هلاجرو . ° « روجألل وأ مكرجأل مظعأ هنإف رجفلاب اورفسأ » :

 نب ناميلس انث ةعرز وبأ انث ديبع نب دمحم نب ميهاربإ قاحسإ وبأ هجرخأ ءادردلا وبأ مهنمو

 . اومنغت رجفلاب اورفسأ » : لاق الإ يبنلا نع ءادردلا يبأ [نع ريفن نب ريبج ]نع

 اورفسأ » : لاق الئ يبنلا نأ -مهنع هللا يضر- جيدخ نب عفار نع ديبل نب دومحم نع يذمرتلاو

 رجألل مظعأ وهف مترفسأ املكف رجفلاب اورفسأ :٠ يواحطلا ظفلو )< رجألل مظعأ هنإف رجفلا ةالصب

 اوحبصأ »: هظفلو دواد وبأ هجرخآو ٠ رجألل مظعأ هنإف رجفلاب اورون »: هل ظفل يفو ¢ «مكرجأل و

 : دواد یبأ لثم ةجام نبا هجرخأو ء«رجألل مظعأ وأ مكروجأل مظعأ هنإف حبصلاب

 هحيحص يف نابح نبا هجرخأو . حيحص نسح عفار ثيدح : يذمرتلا لاقو

 يضر- يئاسنلاو يواحطلا مهئيدح جرحخأ اي يبنلا باحصأ نم راصنألا نم لاجر مهنمو

 هموق نم -مهنع هللا يضر- لاجر نعو رمع نب مصاع نع ملسأ نب ديز نعامهالك -امهنع هللا
 . “< رجألل مظعأ وهف حبصلاب متحبصأ ام » : لاق الب يبنلا نأ راصنألا نم

 حيلف عباتًأدحأ ملعنالو : هلوق رازبلا نع يعليزلا ظفاحلا لقنو )١/ ١٠١( «عمجملا» . يمثيهلا هلاجر قثو ()

 نع ةداتق نع رمع نب مصاع نع نالجع نب دمحمو قاحسإ نب دمحم هيورياغإو «هتياور ىلع ناميلس نبا

 . ۴۴١( /۱) «ةيارلا بصن» ه | ‹ باوصلا وهو « جيدخ نب عفار نع ديبل نب دومحم

 . تاقث هلاجر دانسإ (۲)

 دقو [۱۳۲] يذمرتلاو « ]٥۳٤[ يئاسنلاو « ]٥٤٩[ هجام نباو ]٤٠۹[ « دواد يبا ننس : حیحص نسح (۳)

 . ٩ )۱/ ۴۳١( ةيارلا بصن » هباتك يف يعليزلا ظفالا لقن اميف ناطقلا نبا هححص دقو « هيلإ ةراشإلا مدقت

 : رخآلاو ءةيراصنألا ءاوح نعامهدحأ : نيدنسب هيف ملسأ نب ديز ىلع فلتخا « هللع» يف ينطقرادلا لاق ()

 ديجب نبا نع ملسأ نب ديز نع دعس نع ماشه نع قاحسإ هاورف « ٠ ءاوح» ثيداحأ امآو « سنأ نع
 دبع نع ديزي هاورف ««سنأ» ثيدح امأو « - هيف مهوو - تاعيابملا نم تناكو « ءاوح ١ هتدج نع يراصنألا

 رمع نب مصاع نع ملسأ نبا ديز نع حيحصلاو « اضيأ هيف مهوو « سنأ نع ملسأ نب ديز نع يلفونلا كلا

 . ها جیدخ نب عفار نع ديبل نب دومحم نع
 . يقيقحتب )١/ ۳۴١( «ةيارلا بصنا عجار

o 
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 هنإف رجفلاب اورفسأ» : اعوفرم يناربطلا هثيدح جرخأ -هنع هللا يضر- دوعسم نبا مهنمو

 .'« مکروجألوأ مكرجأل مظعأ

 الي هللا لوسر تعمس تلاق ريبكلا يف يناربطلا اهثيدح جرخأ ةيراضنألا ءاوح مهنمو

 ديز تنب ءامسأ تخآ نكسلا نب ديز تنب يه ءاوحو « رجألل مظعأ هنإف رجفلاب اورفسأ » : لوقي
 . نكسلا نبا

 : ك هللا لوسر لاق : لاق يناربطلا هثيدح جرخأ -هنع هللا يضر -هللا دبع نب ةرم مهنمو

 . « رجألل مظعأ هنإف حبصلا ةالصب اورفسأ »

 كرتي الف بوجولا ديفي رمألاو « بيرق نع هانرسف دقو رافسإلا نم رمأ - اورفسأ - : هلوق
 . بابحتسالا نع

 لعفأ ةغيص نإف « رخآلا نم لمكأ امهدحأ نيرجأ يضتقيف ليضفتلا لعفأ - مظعأ - هلوق

 نييبتلا ىلع لمحي رافسإلا ظفلو « نيفرطلا دحأ ناحجر عم لصألا يف ةكراشملا يضتقت

 .روهظلاو

 هكردي ال اًدج اًيفخ نوكي هعولطو رجفلا قاقتشا الإ مهيديأ نم تقولا لوأ جرخي دق : تلق
 . سانلا مومعل رهظي مث لثمألاف لثمألا هكردي مث تيقاوملا ملع ملعي نمم فارطألا

 نإف عدتبم وهف راصبإلل هروهظو هنيبت لبق لزانم اب اهالص نم: يبرعلا نب ركب وبأ لاقو
 اغنإو «دبعلاو رحلاو لهاجلاو ملاعلاو « ةصاخلاو ةماعلل ةنيبتملا تاقوألاب تقلع ةالصلا تاقوأ

 ايب يبنلا نم دجوي مل هنألو « يلصملا بهأتيو مئاصلا فكيف حابصلا برقأ ملعيل لزانملا تلعج

 رمألادجوو ةريثك تالامتحا هيلإ قرطتي لعفلاو لعف هنم دوجوملا امأو « طق سيلغتلاب رمأ

 . هب لمعلاب ىلوأ رمألاو رافسإلاب

 يف راظتنالاب الإ رجفلا ىتأتي ال هنإف رجفلا يلايل ىلع لومحم رافسإلاب رمألا : تلق نإف
 . رافسإلا

 اًضيأ اذه لطبيو ‹ صصخللا نودب صيصختل لا زوجيالو ليلدلا فالخ ىلع دييقتلا : تلق

 ىلع ةه هللا لوسر باحصأ عمجأ ام يعخنلا ميهاربإ نع -هنع هللا يضر- ةبيش يبأ نبا هاور ام

 هنأ وجرأ : يدع نبا لاقو ‹ سانلا هفعضو ينطقرادلا هبذك يطساولا نمحرلا دبع نب ىلعي هيف : يمثيهلا لاق (1)

 . هب ساب ال

 . اًنيدح نيعبس يلع لضف يف تعضو دقو «يل رفغي نأ وجرأ الأ : لاق ؟ هللا رفغتست الآ توملا دنع هل ليق : تلق
 . ًابيرق قيرطلا اذهل ينطقرادلا لالعإ مدقت : لولعم (۲)

 اا



 ‹ ةالص لك يف ليجعتلا بحتسي : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 ابلط يناثلاو لوألا رجفلا نيب اولص ليجعتلاب اورمأ امل مهنأ لمتحي : يباطخلا لاق : تلق نإف

 . مكروجأل مظعأ هنإف اهب اوحبصأو يناثلا رجفلا دعب اولص مهنإ ليقو « باوصلل

 حبصلا ةالص اولص مهنآ لقي ملو ليجعتلاب اورمأ مهنأ لقي مل ذإ هل لصأ ال لطاب اذه : تلق

 ؟رجأ

 . هتالص حصت الو هتین ىلع رجؤي : يوونلا لاق : تلق نإف

 رزولا هيلعو اهيف هل رجأ الف حصت ملاذإ ةالصلاو < ةينلا نود ةالصلا ىلع رجألا بتر : تلق

 كاردإ يف فيعضلاو مئانلا ىلع لالحلا عسوتو ةعامجملا ريثكت رافسإلا يف نألو « ضرفلا ءاقبل

 . ىلوأو لضفأ ناكف ةعامحلا لضف

 لوأ يف اهتماقإ ينعي :ش ( ةالص لك يف ليجعتلا بحتسي :-هنع هللا يضر -يعفاشلا لاقو ) :م

 . ةياور يف . -نيعمجأ مهنع هللا يضر- نسحلاو دمحمو روث وبأو دوادو كلام لاق هبو تقولا

 دحأ ىلع ءاشعلا ليجعت بحتسيو تاولصلا ليجعت اندنع لضفألا :ازيجولا حرش» يفو

 . نيلوقلا

 هللا لوسر ناك نإ ١ : تلاق -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدحبو « ةعراسملا راهظإ انلق اميفو ۳

 ملسم هاور . « سلغلا نم نفرعي ال نرهظي مث نهطورمب تاففلتم ءاسنلا فرصنتف ءاشعلا يلصيل هيَ

 نيعلاب تاعفلتم ىوريو «- نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر- يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو

 طرم عمج طورملاو « سأرلا ةيطغت عم لمعتسم عفلتلا نأ الإ تابراقتم ىنعملاو « ءافلا دعب ةلمهملا

 . ةعبرم زخ وأ فوص نم ةسبلأ يهو ءارلا نوكسو ميلا رسكب

 يه ماللاو ‹ نييرصبلا دنع ةليقثلا نم ةففخم نإ ةملك -ناك نإ- هلوق« رعش اهادس ليفو

 اندجو نإو * : هلوقك الإ ىنعمب ماللاو « ةيفان نإ : نييفوكلا لاقو « ةيفانلا نيبو اهنيب ةقرافلا
 . ٠١١( ةيآلا : فارعألا ) ( نيقسافل مهرثكأ

 ال سلغلا نأ الإ هلثم سيلغلاو « رجفلا ضايب اهطلاخي ليللإ ةملظ اياقب نيتحتفب : سلغلاو

 . مهبهذم دمتعم ثيدحلااذهو «هرخآو هلوأ يف نوكي سلغلاو ليللا رخآ يف الإ نوكي

 يضر- يراصنألا دوعسم يبأ ىلإ هدنسي يرهزلا نع ديز نب ةماسأ ثيدحب اًضيأ جتحاو

۳۴۷ 



 - ةالصلا تقوب ينربخأف مالسلا هيلع ليربج لزن ١ : لوقي يَ هللا لوسر تعمس -هنع هللا

 دعب هتالص تناك مث « اهب رفسأف ىرخأ ىلص مث سلغب ةرم حبصلا اَب هللا لوسر ىلص هيفو -ثيدحلا

 لاقو «- هنع هللا يضر- دواد وبأ هاور « " « رفسي نأ ىلإ دعي مل تام ىتح سيلغتلا كلذ
 . دانسإلا حيحص ثيدح اذه : يباطخلا

 : لاق -نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر -تباث نب ديز نع سنأ نع ةداتق نع ماشه ثيدحبو

 ‹ ةيآ نوسمخ : لاق امهنيب ام ردق ناك مك : تلق . ةالصلا ىلإ انمق مث ةي هللا لوسر عم انرحست

 . ملسم هاور

 الب يبنلا تعياب نمم تناكو ةورف مأ نع -هنع هللا يضر- مانغ نب مساقلا ثيدحبو

 . “ «اهتقو لوأل ةالصلا :لاق ؟لضفأ لامعألا يأ ةا يبنلا لثس» : تلاق

 ‹ تنأ اذإ ةالصلا :اهرخؤت ال ثالث يلع اي » : لاق اي يبنلا نأ هنع هللا يضر يلع ثيدحبو

 . "< ًيوفك تدجو اذإ ميألاو « ترضح اذإ ةزانحلاو

 لوألا تقولا»: ءب هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر -رمع نبا نع عفان ثيدحبو

 . ““ « هللا وفع تقولا رخآو هللا ةحر هطسوو هللا ناوضر

 ‹ نسحلا اهتق و ريغ يف اهيف ليجعتل ال ةدابعلا بابسأ اذهل ةعراسملا نأ ةيآلا نع : باوجلاو

 يف كلذو . هللا دنع لضفأ وه يذلا ءيشلا ىلإ ةعراسملا يف نوكت ةرفغملا ىلإ ةعراسملا اًضيأو

 . سيلغتلا يف الريونتلا يف الإ نوكي ال كلذو اهليلقت يف ال ةعامجل ا ريثكت

 تاولصلا رئاس يفو « رتسلا ىلإ برقأ هنأل سلغب رجفلا يلصت نأ ةأرملل نأ انخياشم نعو

 . هجیرخت مدقت: حیحص (۱)

 لاق : هنع تکسو (۱۸۹/۱) «كردتسملا» يف مكاحلاو « ۲٤۸( و۷٤۲ /۱) ينطقرادلا هاور : لولعمو فیعض (۲)

 دقو «يرمعلا » ىلإ دوعي اهطاقسإو « ةورف مأو مساقلا نيب ةطساولا تابثإ يف بارطضا هيف : ؟مامإلا» بحاص

 . ها فعض

 . يقيقحتب )١/ ۴١١( ةيارلا بصن» عجار

 يوغبلاو «(۱۷۷ )١/ «ريبكلا خيراتلا »يف يراخبلاو « ١١۳( /۷) يقهيبلاو ]۱۷١[ ٠ يذمرتلا هاور: فيعض (۳)

 . ١١١( /۲) «كردتسملا» يف مكاحلاو « ۱۹١( /۲)  ةنسلا حرش » يف

 . ًالصتم هدانسإ ىرأ امو « بيرغ ثیدح : يذمرتلا لاق

 نب بوقعي ينعي - ٩ باذك بوقعي» : يبهذلا هبقعتو )۱۸۹/١( مكاحلاو « ]۲٤[ يذمرتلا هاور : عوضوم (6)

 ‹ رابكلا نيباذكلا نم ناك : دمحأ لاق . هتمجرت يف ٤۸( /۷) «لماكلا» يف يدع نبا هاورو - يندملا ديلولا

 . ثيدحلا عضي ناكو
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 غارف رظتنت نأ اهلك تاولصلا يف اهل لضفألا ليقو « ةعامجملا نم لاجرلا غرفي ىتح نورظتني

 : ةبوجأ- اهنع ىلاعت هللا يضر -ةشئاع ثيدح نعو « ةينقلا» يف اذك « لاجرلا ةعامج

 ملو ةئ هللا لوسر دجسم حبصلا ةالص نولصي اوناك مهنأل هيف مهل ةجح ال هنآ : لوألا

 رافسإلا تقو ىلإ متي ذئنيح سلخغلاو « ليللا فصن يف هسيلج لجرلا اهب فرعي حيباصم هل نكي

 . ةينبألا ىف

 اهطرمب تعفلت اذإ ةأرملاو ‹ ةريسي ةملظو ةسلغ هيف تناك اذإ راهنلا يف سلغ تيب اذه لاقيو

 . روكذملا سلغلا وهو ليللا ةملظ ليلق عم ناك اذإ كلذلف فرعت ال اهسأر تطغو

 اذه نم يراخبلا هاور ام هيلع لد سلغلا ال طرملاب رتستلا نهتفرعم مدعل ةلعلا نأ : يناثلا

 .«دحأ نهفرعي ام نهتويب ىلإ نعجري» هيف ثيدحلا

 نيفرطلل ثيداحألا نم انركذ امك رافسإلا ىف لقنلا ىف فلتخا دق ةي هلعف نأ : ثلاثلا

 . بابحتسالل كرتي الف بوجولا ديفي رمألاو « حبصلا يف رافسإلاب رمألا ىلإ تعجرف

 ءاسنلا رضحي نيح ءادتبالا يف ناك- اهنع ىلاعت هللا يضر- ةشئاع ثيدح نأ : عبارلا

 ام - هنع هللا يضر- يعخنلا ميهاربإ لوقو « تويبلا يف رارقلاب نرمأ نيح كلذ خستنا مث ةعامجلا

 مهعامتجا نأل خسنلا ىلع لدي ريونتلا ىلع اوعمتجا ام ءيش ىلع ايب دمحم باحصأ عمتجا

 . هفالخب هتوبثو كلذ خسن دعب الإ نكي مل هلعف ةي يبنلا ناك ام فالخ ىلع

 . يوقلاب سيل: -امهنع

 . ةجح قبي ملف هرخآب هكرت مث ديز نب ةماسأ نع ثدح ديعس نب ىيحي نأ يناثلا نعو

 اك هنأو تباث سلخلا ثيدح :« خوسنملاو خسانلا» باتك يف يمزاحلا لاق :تلق نإف

 نبا ثيدح يور مث ‹ لضفألا وه ام ىلع الإ موادي يي نكي ملو ايندلا قراف نأ ىلإ [هيلع]مواد

 . روكذملا ديز نب ةماسأ هاور يذلا -هنع هللا يضر- دوعسم

 يضر - دوعسم نبا نع ديز نب نمحرلا دبع نع ملسمو يراخبلا هجرخأ ام اذه دري : تلق

 عمجي هنإف عمج الإ اهتقو ريغل ةالص ىلص لَه هللا لوسر تيأر ام »: لاق -نیعمجأ مهنع ىلاعت هللا

 لك داتعملا اهتقو يفف ءاملعلا تلاق : ليق . « دغلا نم حبصلا ةالص ىلصو عمجب ءاشعلاو برغم ا نيب

 ىتح رجفلاو يراخبلا ةياور هحضويو ادج اهب سلغ اًمئاد رجفلا لبق حبصلا ىلص هنأ الإ موي

 )١( ىنعملا ميقتسم ريغ مالكلاو ‹ لصألا يف اذك .
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 ءانيور امل ءاتشلا ىف هميدقتو ٠ فيصلا ىف رهظلاب داربإلاو :لاق « هيورن امو هانيور ام هيلع ةجحلاو

 ام هيف ردق ةماسأ نأ ىلع سلغب اهالص اًمئاد رجفلاب رفسي ناك ةي هنأ ىلع ليلد اذهو « عرش

 . انرکذ

 ‹سیلغت هيف دحاو لعف هاکح هنأ -هنع هللا یضر - تباث نب دیز ثیدح نع : باوجحلاو

 نأ زوجي هنألو « بابسألا نم كلذ ريغو زاوجلل اًميلعت اًنايحأ هلعفي ناك دقو كلذ ركنن ال نحنو

 ةلترم ةيآ نيسمخ هتءارق ردق رثكي مث « بحتسملا وهو تقولا رخآ ىلإ روحسلا اورخأ دق نوكي

 . رافسإإلا تقو ذئنيح لخديف كلذ وحنو ءالخلا لوخدو ءوضولا دعب

 مل مساقلاو مانغ نب مساقلا هيوري هنأل برطضم فيعص هنأ ةورف مأ ثيدح نع : باوجلاو

 هيف : ليقو « هيبأل -هنع هللا ىضر - قيدصلا ركب ىبأ تخأ ةفاحق يبأ تنب يهو ةورف مأ كردي

 . رظن ةيراصنأ اهنوك يف ليقو « ةيراصنأ اهنأل رظن

 . بيرغ لوهجم وه : متاح وبأ لاق . ينهجلا

 . فيعض وهو ديلولا نب بوقعي هتاور يف نأ هنع هللا يضر رمع نبا ثيدح نع : باوجلاو

 . ثيدحلا كورتم : لاقو «ثيدحلا عضي رابكلا نيباذكلا نم ديلولا نب بوقعي ناک : دمحأ لاقو

 وه : متاح وبأ لاق « ايركز نب ميهاربإ هتاور يف نأ ةروذحم يبأ ثيدح نع: باوجلاو

 . رکنم وه هثیدحو «لوهجم

 . تبثي ال اذه : دمحأ لاقو . ليطابألاب تاقثلا نع ثدحي : يدع نبا لاقو

 . هنع هللا يضر- يعفاشلا ىلع يأ :ش ( هيلع ةجحلاو ) :م

 . رجألل مظعأ هنإف رجفلاب اورفسأ ةي هلوق ينعي :ش ( هانيور ام ) :م

 نب عفار ثيدح نم ينعي باوجلا لب «هانيور ام هيلع ةجحلاو : فّتصملا لاق : لمكألا لاقو

 عفار ريغ ةعامج هاور ثيدحلاو «؟ هب دتعت نيأ نمف انهاه ركذ جيدخ نب عفارل سيل : تلق

 . هانركذ دقو بدنلا هلقأو ءرمأ هنأ هيلع ةجح هنوكو هانرسف يذلا باوجلا لب جيدحخ نبا

 -هنع هللا يضر- سنآ ثيدح وهو هيلع ةجح اًضيأ هيورن يذلاو يأ :ش ( هیورن امو ) :م

 . رهظلاب داربإلا ىف نآلا هركذن يذلا

 . مايأ يف :ش ( هيدقتو فيصلا يف رهظلاب داربإلاو ) :م

 دقو « منهج حيف نم رحلا ةدش نإف رهظلاب اودربأ :اب هلوق وهو :ش ( انيور امل ءاتشلا يف ) :م
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 اذإو ‹ رهظلاب ركب ءاتشلا يف ناك اذإ ةَ هللا لوسر ناك» : لاق - هنع هللا ىضر - سنأ ةياورلو

 ٠ . اهب دربأ فيصلا يف ناك ٠

 وبأ ةباحصلا نم ةعامج هاور رهظلاب داربإلا ثيدحو « لصفلا اذه لبق يذلا بابلا يف هركذ رم

 رحلا دتشا اذإ » : هب هللا لوسر لاق : لاق ةتسلا ةمئألا هثيدح جرخأ :-هنع هللا يضر - ةريره

 ٠. منهج حيف نم رحلا ةدش نإف ةالصلا نع اودربأف

 نإف رهظلاب اودربأ » : يَ هللا لوسر لاق : لاق يراخبلا هثيدح ىور : يردخلا ديعس وبأو

 . ١ منهج حيف نم رحلا ةدش

 « ةجام نباو دمحأ هثيدح ىور : ةبعش نب ةريغملاو « يناربطلا هثيدح ىور : ةبقع نب ورمعو

 ناكو لالخلل ةياور يفو «هنع سيق نع قراط نب كيرشو قرزألا قاحسإ نبا هب درفتو نابح نباو

 نع ينوميملا ركذو « اًظوفحم هدعف هنع يراخبلا لئسو « داربإلا ل هللا لوسر نع نيرمألا رخآ

 . هتحص حجر هنأ دمحأ

 قراط نع ةناوع وبأ هاور اب نيعم نبا هلعأو « حيحص يدنع وهو : يزارلا متاح وبأ لاقو

 هب ثدحي نأ ىلإ رقتفي مل اعوفرم ةريغملا نع سيق دنع ناك ولو : لاق اًفوقوم ةريغملا نع سيق نع

 . كيرش نم تبثأ ةناوع ابأ نأ هدنع كلذ ىوقو « اًقوقوم -هنع هللا ىضر -رمع نع

 قيرط نم - مهنع ىلاعت هللا يضر - يوغبلاو مكاحلاو ةبيش يبأ نبا هثيدح ىور :ناوفصو

 . « رهظلا ةالصب اودربأ» : ظفلب هيبأ نع ناوفص نب مساقلا

 رخؤي كوبت ةوزغ يف ةَ هللا لوسر ناك » ظفلب رازبلا هثيدح ىور : سابع نبا نع ثيدحلاو

 نب هللا دبعو .نابهص نب ورمع هيفو ‹ ثيدحلا .« رصعلاو رهظلا يلصي مث هدربت یتح رهظلا

 مهنع ىلاعت هللا يضر- ةشئاعو ««رهظلاب اودربأ » هظفلو هجام نباو يراخبلا هثيدح ىور :رمع

 . «رحلا يف رهظلاب اودربأ» : ظغلب ةيزخ نبا اهثيدح ىور :-نيعمجأ

 فيصلا يف ناك اذإو رهظلاب ركب ءاتشلا يف ناك اذإ ةا يبنلا نأ -هنع هللا يضر- سنأ ةياورلو ) :م

 تلق مث ةعمجلا انريمأ انب ىلص »: لاق رانيد نب دلاخ ثيدح نم يراخبلا هجرخأ :ش ( اهب دربأ

 ‹ ةالصلاب لجع دربلا دتشا اذإ ةَ هللا لوسر ناك: لاق ؟ضرفلا ىلصي ةي هللا لوسر ناك فيك :سنأل

 .« رهظلاب دربأ رحلا دتشا اذإو

 : لاق ترألا نب بابخ نع بهو نب ديعس نع قاحسإ ىبأ ثيدح اذه ضراعي : تلق ناف

 فرعي ال مساقلا : متاح وب لاقو نابح نبا ةقثو ناوفص نب مساقلاو : يمثيهلا لاق ٠ دمحأو يناربطلا هاور )١(

 . )۳٠١١/١( «دئاوزلا عمجم » ثيدحل ا اذهب الإ

 ٤١



 دعب اهتهاركل لفاونلا ريثكت نم هيف امل ؛ ءاتشلاو فيصلا يف سمشلا ريغتت ل ام رصعلا ريخأتو

 . بلسلل هيف ةزمهلاو . '«اناوكش لزي مل يأ انكشي ملف ءاضمرلا رح هيلإ انوكشف ةَ هللا لوسر انيتأ »

 . يقهيبلا هخسن نيب خوسنم اذه : تلق

 انل لاقف ةرجاهلاب يلصن انك ةريغملا ثيدح خسنلا ىلع لدي : -هللا همحر- يواحطلا لاقو

 . ريجهتلا دعب ناك داربإلا نأ نيبتف اودربأ

 ةالص ريخأت بحتسيو يأ :ش ( فيصلاو ءاتشلا يف سمشلا ريغنت ملام رصعلا ريخأتو ) :م
 «يعخنلا ميهاربإو « دمحم نب كلم ا دبع ةبالق يبأو ةريره يبأو « دوعسم نبا لوق وهو رصعلا

 ثيللا لاقو دمحأ نع ةياورو « -نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر- ةمربش نباو «يروثلاو

 سنأ هاور اب اوجتحا « دمحأ لوق رهاظ وهو اهليجعت لضفألا : قاحسإو يعفاشلاو يعازوألاو
 مهبتأيف يلاوعلا ىلإ بهاذلا بهذيفدئنيح ةعفترم سمشلاو رصعلا يلصي ةا هللا لوسر ناك ١ : لاق

 دنعو لايمأ ةتس ليقو « ةنيدملا نم لايمأ ةعبرأ : يلاوعلاو« هوجرخأ «  ةعفترم سمشلاو

 . ًاليلق اهريخأت بحتسي : كلام

 ريثكت ىلع نكمتلا نم رصعلا ريخأت يف امل يأ :ش ( هدعب اهتهاركل لفاونلا ريثكت نم هيف ال» :م
 ىفتكاو « تقولا لوأ يف ءادألا ىلإ ةردابملا نم لضفأ لفاونلا ريثكتو « لفنتلا هركي هدعبو لفاونلا
 نب نمحرلا دبع نب ديزي ثيدح نم -هنع هللا يضر- دواد بأ ءاور ام : يلقعلا ليلدلاب فتصملا

 تماد ام رصعلا رخؤي ناكف ةنيدملا لَ هللا لوسر ىلع انمدق ١ : لاق هدج نع هيبأ نع نابيش نب يلع
 ينعي ةالصلا هذه ريخأتب رمأي اك هيي هللا لوسر نآ »جیدحخ نب عفار یورو ") ةيقن ءاضيب سمشلا

 . هريغو ينطقرادلا هجرخأ . ©٩ « رصعلا

 ء[مكنم رهظلل ًاليجعت دشأ ]ا هللا لوسر ناك » : تلاق اهنأ -اهنع هللا يضر- ةملس مأ نعو

 . يناربطلا دنعو تاقث هلاجرو رازبلا هاور ٠ دوعسم نب هللا دبع : نع بابلا يفو (1)

 روكذملا بابخ ثيدحو )١/ ٠٠٠٠١ ٠١١( «دئاوزلا عمجم» عجار . فيعض هدانسإ يفو يناربطلا دنع رباجو

 . ةدايزب يناربطلا هاورو ‹ حيحصلا يف جرخم

 ريكبتلا بابحتسا باب » يف ملسمو ء(۳۳۸/۱) ةكرشلا يف يراخبلا « هثيدح نم « هيلع قفتم: حيحص (۲)

 . «رصعلاب
 . ]٤٠۸[ «دواد| بأ ننس» : فیعض(۳)

 عفار نع حيحصلاو « دانسإلا فيعض ثيدح اذه : لوق ينطقرادلا نع ٤٤١( /1) “ هننس» يف يقهيبلا لقن ()

 نع ثيدحلا اذه حصيالو «دحاولا دبع ريغ هنع هوري ملوإ« يوقلاب سيل عفار نب هللا دبعو « اذه دض هريغو

 . ها . ةباحصلا ¿ن نم هریغ ال و ‹ حقار
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 ‹ حيحصلا وه «نيعألا هيف راحت ال لاحب ريصي نأ وهو «صرقلا ريغت هيف ربتعملاو
 اا ا اک

 هللا يضر- يلع نبا ليعامسإ ثيدح نم يذمرتلا هجرخأ '« هنم رصعلل ًاليجعت دشأ متنأو

 - نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر- ةملس مأ نع ةكيلم يبأ نع جيرج نبا نع اًضيأ هاورو « -هنع

 . كئلوأ لعفيام سكع رصعلا رخؤيو رهظلا لجعي ناك هنأ ىلع لدف « هوحن

 يلصي و هللا لوسر ناك » : تلاق -اهنع ىلاعت هللا يضر -ةشئاع نع يواحطلا ىورو

 . بورغلا برق دنع الإ اهنم عطقني ال سمشلا يواحطلا لاق . ‹ يترجح يف ةعلاط سمشلاو رصعلا

 هللا يضر- دمحأو يواحطلا هاور . "“ ءاضيب سمشلاو رصعلا يلصب ةي ناك »: سنأ نعو

 ملام ريخأتلا هدعب نم ةباحصلا نعو ةي هللا لوسر نع رابخألا ترتاوت :لاقو -امهنع ىلاعت

 . سمشلا ريغتت

 نأ نكميف ةثالث وأ ناليم يلاوعلا ىندأ : لاق هريغو يواحطلا نأ مهشيدح نع : باوجلاو

 . ةعفترم سمشلاو يلاوعلا يتأيو ٠ تقولا طسو يف رصعلا يلصي

 يف كلذ ناك وأ « ليجعتلل هلثم يتأيو فيصلا يف ناك دق سنأ ثيدحو «طوسبملا »يفو

 . رذعل صوصخم تقو

 هيف اوفلتخاو ‹ اهصرق ريغت وه سمشلا ريغت يف ةربعلا يأ :ش ( صرقلا ريغت هيف ربتعملاو) :م

 . هلوق ىنعم وهو « راصبألا هيف راحت ال نأب صرقلا ريغت نأ ىلإ فنصملا بهذف

 . صرقلا يأ :ش ( وهو ) :م

 ‹ هئوض باهذل هيلإ رظنلا يف نيعألا راحت ال ينعي :ش ( نيعألا هيف راحت ال لاحب ريصي نأ ) :م

 ىلع عاعشلا ريغتي نأ: ليقو « لاوزلا دعب ققحتي ءوضلا ريغت :انلق .ءوضلا ريغت يعخنلا نعو

 ريغتيدقف هبناوج ىلع سمشلا تعفترا نإف ةيوتسملا ضرألا ءام تشط عضوت : ليقو « ناطيحلا

 . ريغتي ملف سمشلا يف تعقو نإو سمشلا

 حمر رادقم «سمشلا تناك اذإ :“ ينانيغرملا »يفو « ةرمح وأ ةرفصب اهريغت 'طيحملا »يفو

 دقف ةقشمو ةفلك ريغ نم صرقلا ىلإ رظنلا نكي ناك نإ : ليقو « تريغت دق هنودو ريختي مل

 . تریغت

 حيحصلا وه يبعشلا لوق وهو « هرسف يذلا وهو صرقلا ريغت يأ :ش ( حيحصلا وهو ) :م

 . اهانركذ ىتلا لاوقألا ةيقب نع هب زرتحاو

 )١( ةاكشملا»و «يذمرتلا ننس» - هللا هظفح - ينابلألا نيدلا رصان هححص: حيحص ٤] ٠١۹١/ يناثلا قيقحتلا [ .

 )۲( راثآلا يناعم» « )۱۹١/١( ‹ دمحأو [۱۳۳]* هدنسم »يف يعفاشلاو )۳/ ۰۱۳۱ ۱1۹ ۱۸٤ ۰۲۱۴

۷ 

۳ 



 ‹ دوهيلاب هبشتلا نم هيف امل هوركم اهريخأت نأل برغملا ليجعت بحتسيو .هوركم هيلإ ريخأتلاو

 ىلاعت هللا يضر -يعخنلا ميهاربإو نايفس لوق نع زرتحاو حيرصلا وه: لمكألا لاقو
 (ةياردلا» بحاص نم اذه ذخأ : تلق نإف < رادجلا ىلع عقي يذلا ءوضلا ريغت ربتعملا نأ- امهنع

 .ديهشلا مكاحلا ذخأ هبو : لاق هنإف

 لاوقألا دحأ نييعت ديقي الو « انركذ امك لاوقألا ةيقب نع هب زرتحا فنصملا نأ : باوصلاو
 . زارتحالا ىف ةروكذملا

 يه ةهاركلا هذه «ةينقلا» يفو « هوركم صرقلا ريغت ىلإ يأ :ش ( هوركم هيلإ ريخأتلاو ) :م
 ءيشلل ةهاركلا تابثإ ميقتست الو لعفلاب ر أم هنأل هوركم ريغف لعفلا امأ : اولاق « ميرحت ةهارك

 . هب رمألا عم

 اذإ رحنلا ةليل هنم ىنشتسيو هيلع فوطعملا دعب امل لعفلا داعأ :ش ( برغملا ليجعت بحتسيو ) :م

 ء ًاليلق ريخأتلا نوكي نأ الإ لاقيو « فالتخا رخآلا يفو اهليجعت بحتتسي ال هنإف ةفلدزملل دصق
 . فالح هيف ةءارقلا ليوطتل هرخأ ولو ميغ موي ناك وأ « ةدئاملاو ةرقبلا يف هركي ال ةنسلا يفو

 . قفشلا بغي ملام ريخأتلا هركي ال هنأ -هنع هللا يضر - ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو

 ال نكلو راثآلل اهليجعت ىلوألا لوقي - هنع هللا يضر- نابأ نب ىسيع ناك « طوسبملا »يفو

 ر لا نیو او عج رنا خب سارا او رف اول ن رھیا ا اقلطم هریخأت هرکی

 . سمشلا

 . ةليل برغم ا ةالص يف فارعألا ةروس ارق هنأ اَب يبنلا نع يور اجب هيف لدتساو

 . وفعم هرخآ ىلإ تقولا لوأ نم دملاو ءدملا باب نم ناك اذه ةي هلعف نأ اذه نع: باوجلاو

 يتأي يذلا ثيدحلل هوركم برغملا ريخأت نأل يأ :ش ( هوركم اهريخأت نأل ) :م

 ةضفارلاو دوهيلاب هبشتلا نم برغملا ريخأت ىف ال يأ :ش ( دوهيلاب هبشتلا نم هيف امل ) :م

 . موجنلا كبتشت ىتح برغم ا نورخؤي

 نوكي ناك ام لك نأب « هوركم اهريخأت نأل برغملا ريخأت بحتسيو هلوق ىلع دروأ دقو
 ريخأت نأ ىرتالأ « اًحابم نوكي نأ زاوجل اًبحتسم اهليجعت نوكي نأ مزلتسي ال اهورکم اهریخأت

 ليللا فصن ىلإ ريخأتلا نأل بابحتسالا هكرت نم مزليو « هوركم ريخألا فصنلا ىلإ ءاشعلا

 هبشتلا هيف ام نأل دوهيلاب هبشتلا نم هيف ال: لاقف نهربي نأ دارأ كلذ فنصملا نطف الو « حابم

 داريإلا: يزارتألا ركذو .ةحماسملا ىلإ فرصنت دق هيف ةحابإلا نأل ؛ بحتسم هكرتف دوهيلاب

 دحأ ءافتنا نأ كش ال : هلوقب باجأ مث« ةهاركلا يفن نم بابحتسالا توبث ملسن ال هلوقب روكذملا

٤ 



 . «ءاشعلا اورخأو برغم ا اولحع ام ريخب يتمأ لازت ال» : ةي لاقو

 . ةرورض بابحتسالا تبث ةهاركلا تفتنا اذإ ليجعتلاب انهو «رخآلا دوجول مزلتسم نيضيقنلا

 ةطساو ال اميف ميقتسم دضلا مكحب يعدملا توبث ىلع لالدتسالا نأب : يقانغسلا باجأو

 ىرت الأ « ءاشعلاو برغلا قح يف لالدتسالا قارتفا اذه نعو ةطساولا هيف اميف ميقتسي الو امهنيب

 ال دوسأب سيل هنأل ضيبأ اذه : قولو ٠ حصي نكاسب سيل هلال ارحم اذه : تلق ول كنأ

 . هریغو أ رفصأ نوكي نأ زاوجل حصي

 نيدضلا رم أ ىلع اينبم لاؤسلا اذه باوج يف هريغو «ةياهنلا» يف ةهركذامو : لمكألا لاقو

 . ىشمتي ال نيضيقنلاو

 يزارتألا مالك ىلع نيضيقنلا وأ «هلوقب در يقانغسلا باوج ىلع نيدضلا لوقي نم : تلق

 لصأ هل ثيدحلا اذه :ش (ءاشملا اورخأو برغملا اولجع ام ريخسب يتمأ لازت الالب لاقو ) :م

 نبا دمحم ثيدح نم «هننس» يف -هنع هللا يضر- دواد وبأ ىور « ةرابعلا هذه ريغب نكلو

 : ةي هللا لوسر لاق : لاق بويأ يبأ نع هللا دبع نب دثرم نع بيبح يبأ نب ديزي نع قاحسإ

 ارصتخم . « موجنلا كبتشت نأ ىلإ برغملا اورخؤب مل ام ةرطفلا ىلع لاق وأ ريخب يتمأ لازت الا

 رماع نب ةبقعو « اًيزاغ بويأ وبأ انيلع مد: لاق -هنع هللا يضر - هللا دبع نب درم نع هاو

 ءانلغش : لاق؟ ةبقع اي ةالصلا هذه ام هل اولاقف بويأ وبأ هيلإ ماقف برغملا رخأف ءرصم ىلع ذئموي

 .ها« ريخب يتمأ لازت ال» لوقي ةي هللا لوسر تعمس امأ : لاق

 نع ةجام نبا هجرخأو « ملم طرش ىلع حيحص لاقو «كردتسملا يف مكاحلا اورو

 لازت ال» : ك هللا لوسر لاق : لاق- نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر- بلطملا دبع نب سابعلا

 يف امك ةنسلا ةرطفلا نم دارملاو ." « موجنلا كبتشت ىتح برغم اورخؤي مل ام ةرطفلا ىلع يتمأ

 . «ةرطفلا نم ةرشع» : هلك هلوق

 لاقي موجنلا كابتشا نأ ىلإ ريدقتلاو ةيردصم؛ نأ »ةملكف « «موجنلا كبتشت نأ ىلإ» : هلوقو

 نأ كسمتلا هجو « اهنم رهظ ام ةرثكل ضعبب اهضعب طلتخاو اهعيمج ترهظ اذإ موجنلا كبتشا

 لعفلا تيقوت نتملا يف ام ةملكو هئالجتسال اًببس ليجعتلا ناك ريخلا لاوزل اًببس ناك ال ريخأتلا

 . برغملل مهليجعت نامز ىلإ ردصملا ىنعجب

 لعف هنأب بيجأو يلقعلا ليلدلا نع ثيدحلا ريخأت يف فنصملا ىلع ضرتعاو : لمكألا لاقو

 مث يلقع ليلدب لولدملا نيبو هنيب لصفلا هركف ءءاشعلا ريخأت ىلع ةلالد هيف ثيدحلا نأل كلذ

 )۳٤۸/۱(. «ةيارلا بصن» رظناو « هيلع قيلعتلاو هجيرخت مدقت : لولعم (۱)

 . هجیرخت مدقت :ًادج فیعض (۲)
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 يتمأ ىلع قشأ نأ الول» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ليللا ثلث لبق ام ىلإ ءاشعلا ريخأتو : لاق
 .«ليللا ثلث ىلإ ءاشعلا ترخأل
 س

 : لاق هنإف يزارتألل هباوجو ضارتعالا اذه : تلق

 . سكعي نأ هقح ناكو ىلقنلا ىلع يلقعلا ليلداا ؛ةيادهلا »بحاص مدق : تلق نإف

 ليلدلا نع ثيدحلا رخأ اغنإ «ةيادهلا» بحاص نأ ينابرلا ماهلإلا يرطاحخ يف عقو : تلق
 نأ هركف اًضيأ ءاشعلا ريخأت بابحتسا هيف ثيدحلا نأل « ءاشعلا ريخأت هل ام ًالصتم هركذو يلقعلا
 . ءاشعلا ريخأت ةلأسم نيبو ثيدحلا نيب لصفي

 ‹ لمكألا هيلإ راشأ امك لئاط ريغ باوجلا اذه نأ ينابرلا ماهلإلاب يرطاخ يف عقو : تلق
 اًضيأ ليلدو برغملا ليجعت بابحتسا ليلد هنأل يلقعلا ليلدلا رخآ اغنإ هنآ وه لئاطلا باوجلاو

 ىلإ برغملا نورخؤي مهنإف ؛ دوهيلاب هبشتتلا لجأل ريخأتلا ةهارك للع هنأل « يظفللا ليلدلل
 ىتح هنعاورحأف «« دوهيلاب اوهبشت الو برغملاب اولجع ٠:لاق ةا هنأ يور امك «موجنلا كابتشا
 ريخأتو لولدملا دقت نم ةدوهعملا ةقيرطلا ىلع هركذ ناكو « اًضيآ يلقعلا هليلدو لولدملا لمشي
 . مهفاف ليلدلا

 يأ :ش ( ليللا ثلث لبق ام ىلإ ءاشعلا ريخأتو ) :م -هللا همحر- يرودقلا يأ : :ش ( لاق ) :م
 ‹ ليللا فصن ىلإ ! يرودقلا خسن ضعب يفو « ليللا ثلث لبق ام ىلإ ءاشعلا ةالص ريخأت بحتسي
 -امهنع هللا يضر- دمحأو « كلام لاق هبو بحتسم ليللا ثلث ىلإ ريخأتلا : يواحطلا نعو
 . هوركم هدعب امو حابم فصنلا ىلإو «يزارتألا هلاق مهدعب نمو نيعباتلاو هباحصأ رثكأو

 ‹ تاولصلا رئاسك حصي ال وهو « لضفأ اهيدقت : يدقلا يف - هللا همحر- يعفاشلا لاقو
 . رايتخالا تقو زواجي ملام لضفأ اهريخأت : ديدحلا يفو

 لبق ام ىلإ -امهنع هللا يضر -سابع نباو دوعسم نبا نع لوقنملا ن : رذنملا نبا ىكحو
 هبتك يف -هنع هللا يضر - يعفاشلا لاق هبو « اًضيأ ثيللاو قاحسإ بهذم وهو ليللا ثلث
 »يف يزارتألا عطقو ‹ حصألا وهو : يوونلا لاقو ءاهيدقت ميدقلا ءالمإلا يفو . ةديدجلا
 . ًاليلد ىوقأ وهو :لاق « ريخأتلا ليصفتب «يفاكلا

 يب نع اذه يور :ش ( ليللا ثلث ىلإ ءاشعلا ترخأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول اَ هلوقل) :م
 مهنع ىلاعت هللا يضر - يردخلا ديعس يبو « بلاط يبأ نب يلعو ينهجلا دلاخ نب ديزو ةريره
 رامبو ةریره آو سنو رمع ناو نابع نیا نع بابلا اذه يف اًضيأ يورو « -نيعمجأ

 . نيعمجآ مهنع هللا يضر- ةرمس
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 ديعس نع رمع نب هللا ديبع ثيدح نم ةجام نباو يذمرتلا هاور : ةريره يبأ ثيدحف
 قشأ نأ الول »: ةي هللا لوسر لاق : لاق نيعمجأ مهنع ىلاعت هللا يضر ةريره يبأ نع يربقملا

 ‹حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو « . “ هفصن وأ ليللا ثلث ىلإ ءاشعلا ترخأل يتمأ ىلع

 هللا لوسر لاق : لاق «موصلا» يف يئاسنلاو «ةراهطلا»يف يذمرتلا هاور دلاخ نب ديز ثيدحو

 ٤" ليللا ثلث ىلإ ءاشعلا ترخاو ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول » :

 اذه ىزعف ينامكرتلا نيدلا ءالع خيشلا هركذو « حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو « ثيدحلا

 ريخأت هيف ركذي ملو كاوسلا لضف الإ هنم جرخي ملو -هنع هللا يضر - دواد يبأل همامتب ثيدحلا
 كلذ ىلع اهبنتي مل ثيح ينزملا ظفاحلاو ركاسع نباك فارطألا باحصأ نم بجعلاو «ءاشعلا

 لضف نيلضفلا ىلع هيف لمتشم يذمرتلا ثيدح : لاقو « كلذ نيب ثيح يرذنملا ظفاحلا رصق امو

 . ةالصلا لضفو كاوسلا

 هازعو ءاشعلا ريخأت لضف ىلع ارصتقم «ةصالخلا» يف يوونلا هركذ ام كلذ نم بجعأو

 .  امهنع هللا يضر -يذمرتلاو دواد يبأل

 اَب هللا لوسر نأ هنع هدنسب رازبلا هاور -هنع یلاعت هللا يضر- بلاط يبا نب يلع ثیدحو

 "+ ليللا ثلث ىلإ ءاشعلا ترخألو «ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول » : لاق

 . دانسإلا اذهب الإ يلع نع یوري هملعن الو : لاق

 دمحم نع يرازفلا ناورم ثيدح ركذو يبأ تعمس متاح يبأ نبا لاق :ديعس يبأ ثيدحو

 مهنع ىلاعت هللا يضر -يردخلا ديعس يبأ نع يربقملا ديعس نع نارهم نب نمحرلا دبع نبا

 “ « ليللا ثلث ىلإ ءاشعلا ترخال يتمأ ىلع قش نأ الول » : ب هللا لوسر لاق : لاق- نيعمجأ
 ثيدحلا اذه ةجام نبا ىورو . زال يبنلا نع -هنع هللا يضر -ةريره يبأ نع وه اغنإ :يبأ لاق

 جرخي مل مث برغملا ىلص » ةي يبنلا نأ ديعس يبأ نع ةرضن يبأ نع دنه يبأ نب دواد ةياور نم

 ةالصلا هذه رخؤأ نأ تببحأل ميقسلاو فيعضلا الول : لاقو « مهب ىلصف جرخ مث ليللا رطش بهذ ىتح

 . [٥٦٥]هجام نباو ‹ ٩]۱٤۰[ يذمرتلا ننس : حيحص (1)

 نم ءوضولا يف « دلاخ نب ديز » ثيدح يف هيلإ ةراشإلا مدقت دق « قاحسإ نبا سيلدت هيف نأ الإ : نسح هدانسإ (۲)
 . )١/ ٠١( « ةيارلا بصن » نم جيرختلا دعب درس ام - هللا همحر- فنصلملا دافأ دقو « جرفلا سم

 ينثدح : لاق رازبلا هاورو « نعنعم » عفار يبأ نب هللا ديبع نع قاحسإ نبا نع دنسملا يف هنكل : يمشيهلا لاق ()

 . (4۷/۲) «عمجملا» . نيعم نبا هقثو نمحرلا دبعو « عفار يبأ نب هللا ديبع نع راسي نب نمحرلا دبع

 . قباسلا شماهلا عجار : تلق

 )٤( «للعلا» عجار )۱/۹٤( .
¥۷ 



 رمسلا عطق هيف نألو

 . "< ليللا رطش ىلإ
 نم بهذ ىتح ءاشعلا رخأ :٠ ةَ هللا لوسر نأ ملسمو يراخبلا هاور : سابع نبا ثيدحو

 نيح لاقف ‹ نادلولاو نايبصل او ءاسنلا مان هللا لوسر اي :-هنع هللا يضر -رمع هل لاقف ءاش ام ليللا

 . «ةعاسلا هذه اولصي نأ مهترمأل يتمآ ىلع قشأ نأ الول جرخ

 الم هللا لوسر رظتنن ةليل تاذ انكم : لاق ملسم هاور : -هنع هللا ىضر - رمع نبا ثیدحو

 وأ هلهأ يف هلغش ءيش يأ يردي الف« هضعب وأ ليللا ثلث بهذ نيح انيلإ جرخف ةرخآلا ءاشملا ةالصل

 يتمأ ىلع قشأ نأ الولو مكريغ نيد لهأ اهرظتني ام ةالص نورظننت مكنإ : جرخ نيح لاقف كلذ ريغ

 . « ىلصو ةالصلا ماقأف نذؤملا رمأ مث ةعاسلا هذه مهب تيلصل

 ىلإ ءاشعلا ايب يبنلا رخأ »: لاق ملسمو يراخبلا هاور :-هنع هللا يضر -سنأ ثیدحو
 (اهوترظتنا ام ةالص يف مكنإ امأ اومانو سانلا ىلص : لاق مث ىلص مث ليللا فصن

 ةا هللا لوسر ناك » : لاق ملسمو يراخبلا هاور : -هنع هللا يضر- ةدرب يبأ ثيدحو

 . « ةمتعلا اهنوعدي يتلا ءاشعلا رخؤي نأ بحتسي

 . «ةمتعلا رخؤي ةي ناك » : لاق ملسم هاور :-هنع هللا يضر -ةرمس نب رباج ثیدحو

 قش ىلع امهيف« الول »نأ عم كاوسلا يف ةنسلاو انه اه بابحتسالا تبث فيك : تلق نإف
 . دحاو

 عنامل رمألا ىفتنا املف « اًبجاو ناكل رمأ ولو « ةقشملا عنال كاوسلا يف رمألا ىفتنا : تلق
 مل ريخأتلا رسفمو «ريخأتلا وه عنال ىفتنملاو «ةنسلا وهو رمألا صقن نود ام تاوف مزلي ءةقشملا
 . بابحتسالاو بدنلا ىلع لدي لب بوج ولا ىلع لدي

 يف دجوت ملو كاوسلا يف ةبظاوملا تدجو اًضيأو : «ةياردلا» بحاصو يزارتألا لاقو
 . ريخأتلا

 . مهضعب بهذم ىلع اًبجاو كاوسلا نوكي نأ يغبني ناك اذه ىلعف : تلق

 لجأل ةثداحملا وهو ميملا حتفب :ش (رمسلا عطق) :م . ءاشعلا ريخأت يف يأ ::ش (هيف نالو) :م

 رمقلا ءوض رمسلا لصأو « ليللاب ثيدحلا يهو ةرماسملا نم رمسلا : ريثألا نبا لاقو . ةسناؤملا

 .ًاردصم نوكیف ميملا نوکسب ءاجو «هيف نوثدحتي اوناك مهنأل رمقلا ءوضب هومسو
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 ‹ ةعامحل ا للقنت اليك لجعت فيصلا يف : ليقو ‹ هدعب هنع يهنملا

 . هنع ىهن يذلا وه رمسلا يأ :ش (هنع يهنملا) :م

 مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هاور رمسلا نع يهنلا هيف يذلا ثيدحلاو « ءاشعلا دعب يأ :ش (هدعب)

 اهنوعدي يتلا ءاشعلا رخؤي نأ بحتسب ناك يب يبنلا نأ » : -هنع هللا يضر- ةزرب يبأ ثيدح نم

 . (اهدعب ثيدحلاو اهلبق مونلا هركي ناكو ءةمتعلا

 نم امأو « اهنم ةعامجلا توف وأ اهتقو توف يشخ نمل اهدعب مونلا هركي امنإ : يواحطلا لاقو

 هاور « «ءاشعلا دعب رمسلا ةَ هللا لوسر انل بدج» : لاق -هنع هللا ىضر- دوعسم نبا نعو

 ءاب اهرخآ يفو ةلمهملا لادلاو ميجلاب بدجو « هنعاناهنو «هنعانرجز ينعي: لاقو ةجام نبا

 لكو «هباعو همذ رمسلا بدج - هنع هللا يضر- رمع ثيدح يفو : زيثألا نبا لاق . ةدحوم

 . بداج بئاغ

 يراخبلا هجرخأ اب كلذ ىلع اولدتساو «ريخلا ىف ءاشعلا دعب رمسلا ءاملعلا زاجأ دقو

 ةالص ةليل تاذ ةي هللا لوسر انب ىلص :لاق -هنع هللا يضر -رمع نبا نع ملاس نع ملسمو
 وه نمم ىقبي ال ةنس ةئام سأر ىلع نإف هذه مكتليل مكتيأرأ »: لاق ملس املف هتايح رخآ يف ءاشعلا

 . « [دحأ ]ضرألا رهظ ىلع

 هللا يضر- رمع نع ةمقلع ۳1 نع ميهاربإ نع بقانملا يف يئاسنلاو ةالصلا يف يذمرتلا ىورو

 . امهعمانأو

 ىلإ ءاشعلا رخؤيو ؟عئادبلا»و «طيحملا »يفو « ءاشعلا يأ :ش ( لجعت فيصلا يف ليقو ) :م

 . فيصلا يف لجعتو لضفأ ليللا ثلث

 دنع لضفأ ليللا ثلث ىلإ ءاشعلا ريخأتو : مالسإللا خيش لاق :ش ( ةعامجلا للقتت اليك) :م

 ركذ كلذكو . ريخأتلا نم ليجعتلا فيصلا يفو « تقولا يف ليجعتلا نم ءاتشلا يف انئاملع

 ريصق ليللا نأل :ش (ةعامجلا للقتت اليك) :م «ناخ ىضاق يواتف» يف فيصلاو ءاتشلا نيب ليضفتلا

 . بلاغ مونلاو

 نم عمجأ مساقتلا نع رخؤي نأ لوقلا اذه تح نم ناك نيحراشلا ضعب لاق :يزارتألا لاقو

 فصن ىلإو هلوقو ليللا فصن ىلإ ريخأتلاو هلوقو « ليللا ثلث لبق ام ىلإ ءاشعلا ريخأتو هلوق

 . عمجأ مساقلا ىلع موقي وأ « هوركم ريخألا

 نع رخأ ول هنأل هوحن باجأو « هعقوم عقو فنصللا مالك لب «حراشلا لاق امك سيل : لوقأ
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 بدنلا ليلد هضراع - ةعامجلا ليلقت وهو - ةهاركلا ليلد نأل ؛ حابم ليللا فصن ىلإ ريخأتلاو

 نم هيف امل ؛هوركم ريخألا فصنلا ىلإو « فصنلا ىلإ ةحابإلا تبثتف « ةدحاوب رمسلا عطق وهو
 ‹ ةعامحلا ليلقت

 ليجعت هنأل «ليللا ثلث لبق ام ىلإ ريخأتلا وه ليجعتلا اذه نم دارملا نأ ناظ نظي مساقتلا عيمج

 هنأل ليللا ثلث ركذ دعب لوقلا اذه ركذ املف« ريخألا فصن ىلإو ليللا فصن ىلإ ةنسلاب اًضيأ

 لاق اغإ فنصملا نأل هل ىنعم الف يدقتلا امأ ٠ تقولا لوأ يف ليجعتلا الإ هنم مهفي مل ليجعت

 ىلإ ءاشعلا ريخأت نأ ينعي «رخآ هلوق هلبق قبس اذإ ليق ظفل لمعتسي انإو « فنصملا يف ليق ظفلب
 . ىهتنا رخؤي الو لجعي فيصلا يف ليقو « ءاتشلاو فيصلا يف بحتسم ليللا ثلث لبق ام

 ال :همالک رخآ یف لاق هنکل هنع هلقن ام لقن : لاق هنإف یقانغسلا نیحراشلا ضعبب دارا : تلق

 سیلو «همالك يقبو يقانغسلا مالك ةيقب كرتو «فيصلا قح يف ال ءاتشلا قح يف مساقتلا هذه نأ

 . یفخی ال ام ىلع كلذك

 متي ال حابم ليللا فصن ىلإ ءاشعلا ةالص ريخأت يأ :ش ( حابم ليللا فصن ىلإ ريخأتلاو) :م

 . هيف فالخلا نایب رم دقو « هيف

 ءاتب :ش (ةدحاوب رمسلا عطق وهو بدنلا ليلد هضراع ةعامحجلا ليلقت وهو ةهاركلا ليلد نأل) م

 هانعمو ةيلكلاب يأ : هلوقب ةعيرشلا جات هرسفو ‹«فوصوملل فالخلاب اهدحاو ةرمس يأ ثينأتلا

 دحاوب خسنلا ضعب يفو . « ةياردلا »بحاصو لمكألا ريسفتلا اذه هنع ذخأو - رابكي - ةيسرافلاب

 عطق يف ةغلابملا نع ةرابع اذهو سانلا نم دحاوب يأ : «ةياردلا» بحاص لاقو . ثينأتلا ءات رغب

 هب دارأ دحاوب : يزارتألا لاقو . اًضيأ هقوف امو نينثاب اعطقنم ناك دحاوب عطقنا امل هنأل ءرمسلا

 ايفنم ناك اذإ رمسلا نأل «مومعلا هجو ىلع رمسلا يفن يف ةغلابم «دحاو صخش نع رمسلا يفن
 . تمع يفنلا عضوم يف تعقو اذإ ةركنلا نأل عيمحلا نع اًيفنم ناك دحاو نع

 ىنعم هيضتقي ام سيل هنإف «ةعيرشلا جات» ريسفت امأ « ةرهاظب تسيل اهلك ريسافتلا هذه :تلق

 ءاتلا ريغب دحاوب ظفل «ةياردلا »بحاص ريسفت امأو . انركذامك فوصوملا انردق اذإ الإ ةملكلا

 هنأل لكلا نم دعبأف يزارتألا ريسفت امأو « رهاظلا فالح اًضيأ وهف سانلا نم دحاو ريغب هلوقب

 . معت ىتح يفنلا عضوم يف تعقو يتلا ةركنلا نيأ

 فصن ىلإ ريخأتلا ةحابإ يأ « هلبق يذلا مالكلا ةجيتن هذه :ش (فصنلا ىلإ ةحابإلا تبثتف) :م

 .ليللا

 . هوركم ليللا نم ريخألا فصنلا ىلإ هريخأت يأ :ش ( هوركم ريخألا فصنلا ىلإو) :م

 يفو :ش (ةعامجملا ليلقت نم) :م ريخألا ليللا فصن ىلإ ريحخأتلا يف يأ :ش (هيف امل) :م
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 مل نإف ءليللا رخآ ىلإ هرخؤي نأ ليللا ةالص فلأي نمل رتولا يف بحتسيو «هلبق رمسلا عطقنا دقو

 ليللا رخآ موقيال نأ فاخ نم» :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوقل ؛مونلا لبق رتوأ هابتنالاب قثي

 . «هرخآ رتويلف ليللا رخآ موقي نأ عمط نمو ‹ هلو رتویلف

 هيف واولا :ش (هلبق رمسلا عطقنا دقو) :م مرحتلل ريخألا فصنلا ىلإ ريخأتلا ةهارك : «ةينقلا»

 نع الاس اهليلد ءاقبل ةهاركلا تبثي ريخألا فصنلا يف نوكي ال رمسلا نأ بلاغلاو «لاحلل

 . ضراعملا

 ليلقت وهو ةهاركلا ليلدو حابم هنإف تقولا لوأ يف رحنلا ليجعتب ضرتعاو : لمكألا لاقو

 . مجنلا ليلد ةضراعم نع ملاس ةعامجلا

 مكبر نم ةرفغم ىلإ اوعراسو # ىلاعت هلوق وهو دوجوم اًضيأ كانه ضراعملا نأب :بيجأو

 نكي مل ول اهيلإ بودنم ببسلا بوجو دعب ةدابعلا ىلإ ةعراسملا نإف ٠١١( ةيآلا : نارمع لآ)

 ليلد عم ةدابعلا ىلإ ةعراسملا وهو بدنلا ليلد ضراعت هيف ناكف «ةعامجلا ريثكت ينعي ريخأتلا اهيف

 نإف ءريخألا فصنلا ىلإ ءاشعلا ريخأت فالخب كلذل ةحابإلا تبثف ؛ ةعامحجلا ليلقت وهو ةهاركلا

 الو ةدابعلا ءادأل ةعزانملا هيف سيل هنأل ؛ًالصأ بدنلا ليلد ةضراعم نع ملاس هيف ةهاركلا ليلد

 . هلبق هعاطقنال رمسلا عطق الو ةعامجلا ريثكت

 . لمأت هيف : «ةياردلا»بحاص لاقو . ىقانغسلا نم اذه لمكألا ذخأ :تلق

 نأ ليللا يف ةالصلاب ةداعو ةفلإ هل نمل يأ :ش (ليللا ةالص فلأي نمل رتولا يف بحتسيو) :م

 : ىلإ رتولا رخؤي

 ىلعف ليللا رخآ ةالصلا فلأب نمل رتولا يف بحتسيو «خسنلا بلاغ يف :ش (ليللا رخآ) :م

 زوجیو ‹يوراذهو ليللا رخأ يف رتوي ‹«ريدقتلاو ‹ةيفرظلا ىلع بصنلا رخا ظفل يف زوجي اذه

 :هريغو يزارتألا لاقو . اًضيأ يور اذهو «بحتسي لعاف ماقم ميقأ الوعفم نوكي نأب ًاضيأ عفرلا

 . ليوأتلا مدع لصألاو ليوأتلا ىلإ جاتحي يناثلا يف نأل ىلوألا وه لوألا يدنع

 ىلع لوألا يف دانسإللا نأب همالك نم هوحنو بصنلا : يناثلابو ‹عفرلا :لوألاب دارأ : تلق

 ال تقولا رخآ ءانآ ليللا ةالصب ةفلإ هل سيل نم نأل :ش (مونلا لبق رتوأ هابتنالاب قثي مل نإو) :م

 .مونلا ةبلغل تاوفلا نم سأب

 : لاق -امهنع هللا يضر- رباج نع نايفس يبأ نع شمعألا نع ملسم هاور ثيدحلا :ش ( « هرخآ

 لاق ةمتعلا دعب ليللا لوأ :لاق ؟رتوت یتم» :-هنع یلاعت هللا يضر- رکب يبأل ةي هللا لوسر لاق
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 ءاشعلاو رصعلا يفو «اهريخأت برغملاو رهظلاو رجفلا يف بحتسملاف ‹ ميغ موي ناك اذإف

 مهوت رصمعلا ريخأت يفو ‹ رطملا رابتعا ىلع ةعامجلا ليلقت ءاشعلا ريخأت يف نأل ؛ امهيلجعت

 همحر - ةفينح يبأ نعو ةديدم ةدملا كلت نأل ؛ رجفلا يف مهوت الو« هوركملا تقولا يف عوقولا

 ‹ طايتحالل لكلا يف ريخأتلا - هللا

 .(ةوقلاب تذخأ: لاق .ليللا رخآ لاق ؟رتوت ىتم:-هنع یلاعت هللا يضر -رمعل لاق مث «یقثولاب ثذخأ

 ىلإ ةراشإ هيفو «باحسلا : ميغلاو « ناك مسا هنأل عوفرم : موي :ش ( ميغ موي ناك اذإف) :م

 بحتسملاف) :مميغ موي ناك اذإ امأ « ةيحضم ءامسلا تناك اذإ اميف بابحتسا نم هلبق هركذ يذلا نأ

 ىنعم مهوتل هيلع ءافلا لوخدو ناك ربخ بحتسملاف هلوق :ش ( اهريخأت برغملاو رهظلاو رجفلا يف
 . ةئالثلا تاقوألا هذه يف ةالصلا ريخأت هلوق ام . ةملك يف طرشلا

 ةالص لكف ةبيغم ءامسلا تناك نإ :اهريغو «ةينقلاو» ةفحتلاو» «طيحملاو» ؟عيبانيلا» يفو

 اذإ لصألا ىلع حيحصتلاب هتمغأو «لالعإلاب تماغأو ءامسلا تباغ : لاقي «تلجع نيح اهلوأ

 . ميغ اهب ناک

 ‹ ميغلا موي يف ريخأتلا ركذي ملو تقو لك يف برغملا ليجعت بحتسملا : «طوسبملا» يفو

 ميغلا يف برغملاو رهظلا ريخأت بابحتسا ىلع ةعامجلا ةياور يف لمعلا صن : يضاقلا لاقو

 اورخأف ميغ موي ناك اذإ -هنع هللا يضر- رمع نع :رذنملا نبا لاق .ءاشعلاو رصعلا ليجعتو

 . ءاشعلاو رصعلا ةالصب الإ ميغلا يف ريكبتلا حصي ال : بلهملا لاقو . رصعلااولجعو رهظلا

 ءاهليجعت د ءاشعلاو رصعلا ةالص يف بحتسي 2 ب يأ :ش (امهليجعت د ءاشعلاو رصعلا يفو) :م

 .انردق امك ءاشعلاو رصعلا ىفو ةردقملا ةالصلا ظفل رابتعاب ريمضلا ديحوتو

 ‹ءرطملا عوقو رابتعا ىلع يأ :ش ( رطملا رابتعا ىلع ةعامحجملا ليلقت ءاشعلا ريخأت يف نأل)

 نيصخرتم دجسملا ىلإ جورخلا يف سانلا لساكتو رطملل ببس بطرلا ميغلاو نيطلا لوصحو
 .«لاحرلا ىف ةالصلاف لاعنلا تلب اذإ »:ة هلوقب

 . سمشلا رارفصا تقو وهو :ش ( هوركملا تقولا يف عوقولا مهوت رصعلا ريخأت يفو ) :م

 نمؤي ةديدم ةدم سمشل | عولطو ريونتلا نيب ام ينعي «ةديدم ةدملا كلت نأل رجفلا يف مهوت الو»

 . سمشلا عولط تقو ءادألا عقي نأ

 نع نسحلا ىور <« ةالصلا يف يأ :ش ( لكلا يف ريخأتلا .- هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نعو) :م

 يف اذك ريخأتلا تاولصلا عيمج يف بحتسملاف ميغ موي ناك اذإ - امهنع هللا يضر -ةفينح يبأ

 نيب اددرت ددرتلا يف نأل يضايعلا دمحأ يبأ ليلجلا هيقفلا رايتحخا وهو «عئادبلا» يفو « «طوسبملا»

 يف :ش (طايتحالل) هلوقب كلذ ىلإ راشأو داسفلاو ةحصلا نيب ليجعتلا يفو «ءاضقلاو ءادألا
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 . هلېق ال تقولا دعب ءادألا زوجي هنآ ىرت الأ

 .داسفلاو ةحصلا

 اذإ هنأل كلذو طايتحالا هجو كلذب حصو :ش ( هلبق ال تقولا دعب ءادألا زوجي هنأ ىرت الأ) م

 هنع طقست ةزئاج هتالصف «تقولا جورخ دعب تقوب تاولصلا نم ةالص ميغلا موي يف رخأ

 . ةداعإلا هيلع بجيف ةدساف اهنإف تقولا لوخد لبق تعقوو لجع اذإ ام فالخب «ضرفلا
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 ةالصلا اهيف هركت ىتلا تاقوالا ىف لصف
 ؛ اهبورغ دنع الو « ةريهظلا يف اهمايق دنع الو «,سمشلا عولط دنع ةالصلا زوجت ال

 (ةالصلا اهيف هركت يتلا تاقوألا يف لصف) :م

 هيف نأ عم هركي اب لصفلا بقلو « ةالصلا اهيف هركت يتلا تاقوألا نايب يف لصف اذه يأ :ش
 دحأ نايب نم غارفإلاو ةهاركلا مزلتسم زاوجلا ةلع نألو « بلاغلا رابتعاب هيف ةالصلا زوجت ال ام

 . لوألا مسقلا نايب يف عرش « تقولا يمسق

 ةريهظلا :ش (اهبورغ دنع الو ةريهظلا يف اهمايق دنع الو سمشلا عولط دنع ةالصلا زوجت ال) :م

 : يرهوجلا لاقو . رئاهظلا ىلع عمجيو « ةريهظ ءاتشلا يف لاقي الو « راهنلا فصن رحلا ةدش

 فصن رجهلاو ةرجاهلا لاقو « ةريهظلا مئاق ماق نيحو ةريهظلا رح هتيتأ لاقي ‹ةرجاهلا :ةريهظلا

 .رحلا دادتشا دنع راهنلا

 اًقلطم زاوجلا يفن اهب ضرفلا اهنم ديرأ اذإ : ةعيرشلا جات لاق :ش ( ةالصلا زوجت ال :هلوق ) :م

 ىلع اهقالطإ زوجيو « هريغ ىلعو زئاجلا ىلع ىلطم ةهاركلاو « ةهاركلا هانعمف هريغ داري نإو
 : يجورسلا لاقو .زوجي يذلا لعفلا ىلعو « تاقوألا يف زوجت ال يتلا تابجاولاو ضئارفلا

 . زوجي لعف ولو لعفي نأ يغبني ال زوجي ال هلوق نم دارملاو

 امك مزلي عرش ولو هلعف زوجت ال يأ ( ةالصلا زوجت ال)- هلوق يفف : «ةياردلا »بحاص لاقو
 ىوسام هب دارأ «دازلا» يفو . ةيعورشملا ضعب ةيعرشلا لاعفألا نع يهنلا نأل ٠ دسافلا عيبلا يف
 . لعفلا

 دارملا سيلو ضرفلا وهو «صوصخم عون ةالصلا زوجت ال هلوق نم دارملا اذه ىلعف :تلق

 ةلفانلا نأل تبجو امك ىدأ هنأل «زوجي ةهوركملا تاقوألا يف لفاونلا ىلص ول ىتح ةالصلا سنج

 حرشا يف يباجيبسإلا مامإلا لاق اذهلو ةهوركملا تاقوألا يف لصح هعورشو « عورشلاب بجت
 : يخركلا لاقو . هركيو زوجي هنإف ثالثلا تاقوألا هذه يف عوطتلا ىلص ولو: يواحطلا

 حابملا تقولا يف اهيضقيو عطقي نآ هل لضفألاف : يباجيبسإلا لاق . مدقت اذإ ءانبلا بجاو زوجيو

 . صقانلاب ىدأتي الف ةلماك تبجو اهنأل تاقوألا هذه يف ضئارفلا زوجت ال اغنإو

 ةهاركلا يفو ضئارفلا ىلإ ةبسنلاب زاوجلا مدع يف لمعتسا اذإ زوجي ال هلوق : تلق نإف

 . زاجملاو ةقيقحلا نيب اعمج نوكي ةوالتلا ةدجسو ةزانجلا ةالصو لفاونلا ىلإ ةبسنلاب

 امأو اًضيأ لفتلا زوجي ال ةياورلا رهاظ ريغ يف نأل « كلذ مزلي ال ةياورلا هذه ريغ ىلع: تلق
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 اهيف ىلصن نأ لم هللا لوسر اناهن تاقوأ ةثالث » :لاق - هنع هللا يضر - رماع نب ةبقع ثيدحل

 فیضت نیحو ‹ لوزت یتح اهلاوز دنعو « عفترت یتح مشلا عولط دنع : اناتوم اهيف ربقن نآو

 . « برغت یتح بورغلل

 اقلطم زاوجلا مدع هوأر ناك اذإ الإ ميقتسي الف «ةهاركلا عم زوجي لفنلا ن نم ةياورلا رهاظ ىلع

 . ضعبلا هيلإ بهذ امك

 اهيف يلصي ال اهنم ةثالث . ةسمخ ةالصلا اهيف هركت يتلا تاقوألا «طيحملاو» «طوسبملا »يفو

 الو «همويرصع الإ اهبورغ دنعو « اهلاوز دنعو « ضيبت نأ ىلإ سمشلا عولط دنع : ةالصلا دحأ

 . رصعلا ةالص دعب عوطتي الو ‹ سمشلا عفترت نأ ىلإ هيتعكرب الإ رجفلا عولط دعب عوطتت
 اًىقو رشع ينثا ةالصلا اهيف هركت يتلا تاقوألا نأ ؛ديفملاو» ؛ةينقلاو» «ةفحتلا» يف ركذو

 اهيف سيل يتلا عوطتلا هركي ةثالثلا هذه يفف « انآ ةروكذملا يهو تقولا يف ىنعمل هركت اهنم ةثالث

 يف :(طيحملا »يفو . هيف اهؤادأ زاجو هعورش حص اهيف عرش ولو ةنكمألاو مايألا عيمج يف ببس

 ولو « طيحملا يف لاقو « هوركم ريغ تقو يف اهؤادأو اهعطق ىلوألا نكل ةروهشملا ةياورلا

 . رفزل اًقالخ ءاسأ دقو « زاج هوركم تقو ريغ يف اهاضق

 يف ةروذنملاو ةزانحللا ةالصو ةوالتلا ةدجسو دجسملا ةيتو فاوطلا يتعكرك ببس هلام اذكو

 ترضح نإ «ديفملا» يفو . هوركم اهريخأت نأل ةزانجلا ةالص رخؤي ال نأ ىلوألاو ‹« تاقوألا هذه

 ةالص اهيف زوجي ال هنأ ىلع يخركلا صنو ‹ هرکذ ام فالخب اهیف زوجي ال بحتسم تقو يف

 رصعلا ضرف ءادأ هركي اذكو « اعوطت يلصي الو اًصضرف يضقي الو « ةوالتلا ةدجس الو ةزانجل ا

 ءاضقو ةروذنملاو ضئارفلا ءاضق امأو ءلاوزلاو عولطلا دنع ضرفلا حصي الو . سمشلا ريغت دنع

 ‹ تاقوألا هذه يف زوجي ال كلذ نم رتولاو هوركم ريغ تقو يف ةوالتلا ةدجسو ةتئافلا تابجاولا

 رجفلا ضرف دعبو «رجفلا عولط دعب : ةعست يهو تقولا ريغ يف ىنعمب رشع ينثا نم يقاوبلا يفو
 دنعو «ةماقإلا دنعو «ةبطخللا دنعو برخغملا لبق «بورغلا دعبو «رصعلا ةالص لبقو عولطلا لبق

 . ةهاركلا ظفلب نكلو «ةفحتلا» ىف اذك ءاقستسالا ةبطخو ٠ فوسكلا ةبطحخ دنعو « نيديعلا ةبطحخ

 . ديعلا لبق ةالصلا اهنأ اوركذو ةفلدزملاو تافرعب عمجلا ةالص دعب لفنت الو «ىبتجملا »يفو

 اهيف يلصن نأ ةَ هللا لوسر اناهن تاقوأ ةثالث» : لاق- هنع هللا يضر -رماع نب ةبقع ثيدحل) م

 بورغلل فيضت نوحو « لوزت ىتح اهلاوز دنعو « عقترت ىتح سمشلا عولط دنع اناتوم اهيف ربقن نأو

 هيبأ نع حابر نب ةيلع نبا ىسوم ثيدح نم ةعبرألاو ملسم هاور ثيدحلا اذه :ش («برغت ىتح
 يلصن نأ اناهني دَ هللا لوسر ناك تاعاس ثالث » : لاق -هنع هللا يضر- ينهجلا رماع نب ةبقع نع

 :ليمت ىتح ةريهظلا مئاق موقي نيحو «عفترت ىتح ةغزاب سمشلا علطت نيح: اناتوم نهيف ربقن وأ نهيف
 تيملا ىلع ةالصلا هنم دارملا : اهيف ريقن نأو « برغت ىتح بورغلل سمشلا فيضت نيحو « سمشلا
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 . بيرق نع فنصملا هركذي ام ىلع

 تعقو[ ... . ]نأو نيءاتب انهه ةظفللا هذه تعقو دقو بورغلل ليت يأ « فيضت : هلوق

 فذح هيف زوجيو لصألا ىلع نيءاتلا ًاضيأ هيف زوجيو ‹ فيضت نم هنأل نيءاتب هلصأو ةدحاو ءاتب

 ىدحإ تفذحف ىظلتت :هلصأ ( ٠١ ةيآلا : ليللا ةروس) (ىظلت ًاران :  هلوق يف امك امهادحإ

 تلام يأ تفيضتو تفيضو سمشلا تفاض : لاقي « لام يأ فيضي فاض ةيثالثو « نيءاتلا

 . بورغلل

 يف هيف اوفلتخا ةالصلا هيف حابي يذلا عافترالا دحو «‹ سمشلا يأ :ش (عفترت ىتح) :م هلوق

 ناسنإلا مادام : لضفلا لاقو . ةالصلا حابت نيحمر وأ حمر ردق «سمشلا تعفترا اذإ لصألا

 . حابي رظنلا نع زجع اذإف هيف ةالصلا حابت الو « عولطلا يف سمشلاف اهصرق ىلإ رظنلا ىلع ردقي

 ىلع عقت سمشلا تماد ام ةيوتسم ضرأ يف عضويو تسطب ىتؤي: يردركفسلا صفح وبآ لاقو

 . طيحملا» يف اذك ةالصلا تلحو تعلط دقف هطسو يف تعقو اذإو ‹ عولطلا يف يهف اهناطيح

 ال تاقوأ ةعست تركذ دقو« هيلع راصحنالا ديفي ددعلا ىف ثالثلاب صيصختلا : تلق نإف

 . ددعلا لاطبإ هنم مزليف ةثالثلا هذه ريغ ةعستلا كلتو « لفنلا اهيف زوجي

 ال نأ اهمكح ةصوصنملا ةثالثلاف ءهيلع ديزملا مكح لثم ديزملا ناك ول نأ اذه مزلي.اغإ : تلق

 ءاضق زوجي هنأل اهانعم يف سيلف اهريغ امأو « تاياورلا ضعب يف اًضيأ لفاونلاو ضئارفلا زوجي

 اذإو « اهيف زوجي ال كلذ نإف ةروكذملا ةثالثلا فالخب اهيف ةوالتلا ةدجسو ةزانجلا ةالصو تئاوفلا

 .ةدح ىلع ليلدب اتباث امهنم دحاو لك نوكي لب لاطبإلا مزلي ال فلتخي ىنعملا ناك

 ال »لثم ىرخأ ثيداحأبف اهريغ امأو « -هنع هللا ىضر -ةبقع ثيدحبف ةروكذملا ةثالثلا امأف

 . «سمشلا برغت ىتح رصعلا دعب الو ‹ سمشلا علطت ىتح رجفلا دعب ةالص

 ؟هءوضو ضقني له هقهق مث اهيف عرش ولف تاقوألا هذه يف ضئارفلا زجت مل اذإ :تلق نإف

 سيلف ملسي نأ لبق هقهق مث رجفلا ةالص لالخ يف وهو سمشلا تعلط ول ةالصلا نم :« ةالصلا
 ىرخأ ةالصل ءوضو هيلع

 نيتياورلا ىدحإ يهو « سمشلا عولطب ةالصلا نع اجراخ راص هنألف دمحم لوق ىلع امأ

 دقف ةيرحتلا دح نماجراخ رصي مل نإو ىرحخألا ةياورلا يفو .-هللا همحر- ةفينح يبأ نع
 ‹ضرفلا ءادأ زوجي ال امك تقولا اذه يف لعفلا ءادأ زوجي ال هنأل سمشلا عولطب هتالص تدسف

 يبأ لوق سايق ىلعو « اًئدح لعجي الف ةزانجل ا ةالص يف كحضلا نود لاحلا هذه يف كحضلاف
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 ؛ ةزانحلا ةالص : ربقن نأو» : هلوقب دارملاو

 علطت ىتح ريصي هنأ هنع تيور يتلا ةياورلا ىلع ًصوصحخ ءوضولا همزليو -هللا همحر- فسوي

 . اًيدح ناكف ةقلطم ةالص ةمرح فداص هكحض نأ ةياورلا هذه ىلعف ةضيرفلا متي مث سمشلا

 نم دارملا يأ « ةزانجلا ةالص هربخو ًأدتبم دارملا :ش ( ةزانجل ا ةالص - ربقن نأو - هلوقب دارملاو) :م

 رصني رصن باب نم ربقي ربق لاقي ةزانجلا ىلع ةالصلا - اهيف ربقن نأو - هنع هللا يضر -ةبقع لوق
 . هيف ىراوي أربق هل لعج اذإ هربقأو هنفد اذإ هربق لاقي ربق اًصضيأ تيملا نفدم ينعي ربقم هردصمو
 ةروس )  هربقأف هتامأ مث # ىلاعت هلوقو هيف نفدي اًربق هل تلعج يأ هتربق : تیکسلا نبا لاقو

 نبا لاقو . ربقلاب ناسنإلا مركأف بالكلل ىقلي هلعجي ملو ربقي نمم هلعج يأ ( ۲١ ةيآلا : سبع

 . ربق رفحب اًناسنإ رمأ اذإ ربقأ : يبارعألا

 ؟ ةيانكلا وأ زاجملا نم ليبق يأ نم ةالصلا ةدارإو ربقلا ركذ تلق : ليق نإف

 ةيانك وه: يزارتألا لاقو . امهنيب ةمزاللا ةيانكلا باب نم وهو :(طوسبملا» يف لاق :تلق

 موزلملاو مزاللا نيب نوكي ام ةروكذملا ةمزالملا نم دارملا: تلق « فودرملا دارأو فيدرلا ركذ هنأل

 عوبتم وهام هب داريو فيدرو عبات وه ام نيمزاللا يف ركذي نأ ةيانكلا نأل «ةيعبتلا ليبس ىلع

 . فودرمو

 هذه يف تيملا نفد نوكيف هرهاظب ذخؤي ال ملف ىوعدلا هذه ىلإ يعادلا اذه ام : تلق نإف

 ؟ اهوركم ةثالثلا تاقوألا

 هذه يف تيملا نفد هركي :اولاقو هرهاظب ةفثاط تذحخأف بابلا اذه ىف ءاملعلا فلتحخا : تلق

 ةالصلا لوانتي ال تاعاسلا هذه يف ربقلا نع هيهنو :- هللا همحر- يقهيبلا لاقو . ةثالثلا تاقوألا

 كلذكو «تاعاسلا كلت يف نفدلا ةهارك ىلع لومحم ملعلا لهأ نم ريثك دنع وهو ةزانجلا ىلع

 ءاجام باب : لاقف ةزانجلا باتك يف هيلع بوب هنإف نفدلا ىلع- هنع هللا يضر - دواد وبأ هلمح

 .روكذملا -هنع هللا يضر -ةبقع ثيدح ىور مث « اهبورغ دنعو سمشلا عولط دنع نفدلا نم

 نع كلذ يورو ‹ تاقوألا هذه يف ةزانجلا ىلع ةالصلا ةهارك ىلإ ملعلا لهأ رثكأ بهذو

 ‹ ةفينح وبأ لاق هبو يروشلاو يعازوألاو «يعخنلاو ءاطع لوق وهو -هنع هللا يضر -رمع نبا

 يف ءاج ام باب » هيلع بوبو ةالصلا ىلع يذمرتلا هلمح كلذكو « قاحسإو « دمحأو هباحصأو
 هنآ -هنع هللا يضر- كرابملا نبا نع لقنو «اهبورغو سمشلا عولط دنع ةزانجلا ةالص ةهارك

 ناك هنآ : - هنع هللا يضر- يعفاشلا نعو . ىهتنا ةزانجلا ةالص ينعي اناتوم اهيف ربقن نأ ينعي : لاق

 وأ ليل نم ناك تقو يأ نفدلا كلذكو راهن وأ ليل نم ءاش ةعاس يأ زئانجلا ىلع ةالصلا ىري

 . ةديرب نبا ماكحأ يف . راهن
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 صيصخت يف - هللا همحر - يعفاشلا ىلع ةجح هقالطإب ثيدحلاو « هوركم ريغ نفدلا نأل

 ‹ لفاونلا قح يف ةكمبو «ضئارفلا

 يضر- ةبقع ثيدح يف ةروكذملا ةثالثلا تاقوألا يف اهيلع ىلصي ال :ءاملعلا ضعب لاق
 ىلصيو طقف عولطلاو بورخلا دنع اهيلع ىلصيال : ليقو ءنتنلا اهيلع فاخي نأ الإ -هنع هللا
 اهيلع ىلصي : مكحلا دبع نبا لاقو . رفست ملام حبصلا دعبو « سمشلا رفصت ملام رصعلا دعب

 . ضئارفلاک تقو لک يف

 ءاطع لاقو . ةالصلا اهيف هركي يتلا تاقوألا يف اهيلع ةالصلا هركي: ثيللا لاقو
 . اهنع يهنملا ةسمخلا تاقوألا يف اهيلع ىلصي ال -امهنع هللا يضر-يعخنلاو

 . ؟لمحلا اذه ىلع لديام ءاج له : تلق نإف

 نم زئانجلا باتك يف -هنع هللا يضر- نيهاش نب رمع صفح وبأ مامإلا ىور معن : تلق

 .هرخآ ىلإ ٠ . . . سمشلا عولط :ثالث دنع اناتوم ىلع يلصن نأ ةو هللا لوسر

 . ةهوركم ريغ ةروكذملا تاقوألا هذه يف تيملا نفد نأل يأ :ش ( هوركم ريغ نفدلا نأل) :م

 قح يف ةكمبو ضئارفلا صيصخت يف- هللا همحر- يعفاشلا ىلع ةجح هقالطإب ثيدحلاو) :م

 اوررحي ملو « هيف حارشلا ددرت كلذلف عضوملااذه يف ؛ةيادهلا » خسن تفلتخاو :ش ( لفاونلا

 هباحصأ بتك يف روطسملا وه ام ىلع -هنع هللا يضر- يعفاشلا بهذم ريرحت ًاصوصخ يغبني امك
 همحر- يعفاشلا ىلع ةجح هقالطإب ثيدحلاو هلوق : هحرش يف يقانغسلا لاقف . اهيلع دمتعملا
 . ةكمب لفاونلاو ضئارفلا صيصخت يف -هللا

 لفاونلا ركذي.مل اهضعب يفو «ءابلاب ةكمب ركذو ضئارفلا ركذي مل «ةيادهلا » خسن ضعب يفو
 .ءابلا نودب ةكم ركذيو ضئارفلا ركذي نأ ةياورلا نم حيحصلاو

 زاوج ميمعتو «ةنكمألا عيمج يف ضئارفلا ءادأ نوكيل ةكمبو ضئارفلا صيصخت يف لاقيو

 دنع نإف « يخيش طخب ناك اذكهو تركذ يذلا اذهف داعي امنإ كلذو ةكمب لفاونلاو ضئارفلا
 يف ركذ يسخرسلا ةمئألا سمش نإف لفاونلاو ضئارفلا زوجي- هنع هللا يضر- يعفاشلا
 يف ةنكمألاو : لاق مث« ثيداحألا نم هريغو -هنع هللا يضر- رماع نب ةبقع ثيدح :«طوسبملا»

 هذه يف ةالصلاب سأب ال :- هنع هللا يضر- يعفاشلا لاقو . راثآلا مومعل اندنع ءاوس يهنلا اذه

 . همالك ىهتنا ةكمب الإ ىهنلا ىف يور ثيدحل ةكمب تاقوألا

 هللا يضر -يعفاشلا يأ ضئارفلا صيصختو : هلوق -هللا همحر -ةعيرشلا جات لاقو
 هدنع نإف ةكم صيصخت يأ ةكمو هلوق «تاقوألا هذه يف ضئارفلا ةيهارك مدعب لوقي :-هنع

0۸ 
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 ةجح هلوق : «ةياردلا »بحاص لاقو . ىهتنا اهيف لفاونلا هركت ال ىتح ةكم ىلإ يهنلا اذه فرصني

 . ةكمو ضئارفلا صيصختو - هنع هللا يضر -يعفاشلا ىلع

 ببس هلام لفاونلا نمو ضئارفلا تاقوألا هذه يف زوجي :- هللا همحر -يعفاشلا لاقو

 . ىهتنا لاوزلا دعب ةعمحلا ىفاذكو ‹فاوطلا ىتعكرو « دجسملا ةيحتك

 صيصخت يف -هنع هللا يضر-يعفاشلا ىلع ةجح هقالطإب ثيدحلاو هلوق : يزارتألا لاقو

 نأ هنايب «ءاب الب ةكمو ركذي نإ حيحصلاو- ءابلاب ةكمبو خسنلا ضعب يفو- . ةكمو ضئارفلا
 قح يف أال لفنلا قح يف درو يهنلا نإ: لوقيو ةالصلا عيمج نم ضئارفلا صخي يعفاشلا

 ملعن .اهتقو كلذ نإف “"«اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وآ ةالص نع مان نم» :5 هلوق ليلدب ضئارفلاإ
 . نادلبلا عيمج يف ةهارك الب ةهوركملا تاقوألا يف ضئارفلا زوجت ىتح هنع يهنج سيل ضرفلا نأ

 ال نادلبلا رئاس نم ةصوصخم ةكم نإف « ةكعب الإ تاقوألا هذه ىف هركت اهنإف لفاونلا امأ

 ٠« ةكمب الإ :١ هلوقب اًنورقم تاقوألا هذه ىف ةالصلا نع ىهنلا -هنع هللا ىضر- دواد وبأ ىور

 ءةالصلا عيمج نم تصخ ضئارفلا نأل اهريغو ةكم يف نادلبلا عيمج يف ضئارفلا زوجت نذإف

 ىلع الإ مهفي ال ريدقتلا اذه ىلعو « نادلبلا عيمج نم تصخ ةكم نأل ةصاخ ةكمب لفاونلا زوجتو

 . یھتنا «مهفاف ءابلا نودب ةكم ةياور

 ملو «هوركم زئاج لفنلا نإو هدحو ضرفلا زوجي ال هلوقب دارأ نإ هصخي ام : لمكألا لاق

 مدع هدارم ناك نإو لفاونلا زيوجت يف -هللا همحر -يعفاشلا ىلع ةجح ثيدحلا لعج مقتسي

 زوجت لفاونلا نأ وهو يباجيبسإلاو يخركلا نع لقن ام هيلع مزل اعيمج لفنلاو ضرفلا يف زاوجلا

 -هنع هللا يضر- يعفاشلا ىلع انل ةجح ثيدحلا نكي مل امف ةهاركلا عم زاوجلا ناك نإو « هركتو

 .ةهارك الب زاوجلاب لوقي وهو ‹ ةهاركلا عم زاوجل اب نولوقي انباحصأ نأ هتبثأ اذإ الإ

 زاوجلاو ضرفلا يف زاوجلا مدع ناك نإو خسنلا نم هتدجو اميف كلذ ىلع علطأ ملو : لاق
 ليبس ىلع ًألزن دارم دحاولل ظفللا ىنعم فالتحخا مزل تاياورلا ضعب يف نإف ةهاركلا عم لفنلا يف

 الو تاياورلا ضعب ىلع لفنلاو ضرفلا يف زاوجلا مدع دارملا نأ ىرأو . زئاج ريغ وهو ةيانكلا

 نأ كل نيبت هانررق ام كل رهظ اذإو هفالخ راتخا هنأل يباجيبسإلاو يخركلا نع لقن ام همزلي

 «ةكمب ضئارفلا صيصخت يف - هللا همحر -يعفاشلا ىلع ةجح لاقي نأ وه ةحيحصلا ةخسنلا

 نم اهضعب يف عقو ام وهو هادعام نود مالعإ هيف ناک نِإو «هبهذم نم انرکذ ام دقي يذلا وه هنأل
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 ملو اهضعب يفو « ةكمب صيصختلا يف اهضعب يفو « ةكمب لفاونلاو ضئارفلا صيصخت يف هلوق

 . لفاونلا ركذي

 بهذم صن ىلع فوقولا مدع نماهلك ةيثحبلا تافرصتلاو تاديدرتلا هذه : تلق

 همحر -يعفاشلا بهذم لوقنف هباحصأ بتك تاهمأ ىلإ عوجرلا مدعو - هللا همحر-يعفاشلا

 فاوطلا يتعكرو دجسملا ةيحتك ببس هلام لفاونلا نمو ‹ تاقوألا هذه يف ضئارفلا زاوج - هللا

 . اًضيأ ةقلطملا لفاونلا.زوجب ةكم يفو « ةقلطملا لفاونلا نود

 يتلا لفاونلاو ننسلاو ضئارفلا ءاضق تاقوألا هذه يف زوجي :«ةضورلا» يف يوونلا لاقو

 فاوطلا اتعكرو ركشلا دوجسو ةوالتلا دوجسو ةزانجلا ةالص زوجتو هلأدرو ناسنإلا اهذخأ

 . حصألا ىلع ءاقستسالا ةالص اهيف هركي الو ٠ فوسكلا ةالصو

 دجسملا ةيحت امأف . حيحصلا ىلع مارحإلا اتعكر هركيو ةراختسالا ةالصك هركي يناثلا ىلعو

 لخد نإو « هركي مث كلذ زوجيو ةالص راظتنا وأ فاكتعا وأ ملع سردك ضرفلا هلوخد قفتا نإف

 . ىهتنا ةهاركلا امهسيقأ ناهجوف ةيحتلا يلصيل لب ةجاحل ال

 دنع نإف :هلوقب - هللا همحر- يعفاشلا بهذم نع يقانغسلا لقن نأ تفرع اذه تفرع اذإف

 يفو « لفاونلا نود ةنكمألا عيمج يف تاقوألا هذه يف ضئارفلا زوجت هنع هللا يضر يعفاشلا

 تلباق اذإف « يزارتألا هلاق ام كلذكو « يغبنيامك سيل لفاونلاو هدنع ضئارفلا زوجت ةكم

 « كلذ ىلع سيل - هللا همحر- ىعفاشلا بهذم نع امهلقن نأ تفرع اًمنآ انلق يذلاب امهمالك

 هلاق ام ةعلاطملا ىلإ برقألاو هرخآ ىلإ ةحيحصلا ةخسنلا نأ نيبت هلوقب لمكألا هلاق ام كلذكو

 ضرفلل الو اتتم هنوكب ينعي (هقالطإب ثيدحلاو ) : هلوق يه يتلا ةخسنلا رسف مث «ةياردلا» بحاص

 يأ تاقوألا هذه يف زاوجاب ضئارفلا صيصختو - هللا همحر - يعفاشلا ىلع ةجح لفنلاو

 . ناک ناکم يأ يفو ناک ضرف

 لفن يأ ةكمب اهيف اهنوك لاح اهيف زاوجلاب لفاونلا صيصخت يفو يأ :ش (لفاونلاو) :م هلوق
 اهلك خسنلا نإ تلقف « ةكم ريغ يف ببس هل يذلا لفنلا زاوج ىلع ةرابعلا هذه لدت الو ناك

 مان نم» : ةي هلوق هيلإ بهذ ام هنع هللا يضر يعفاشلا ةجح مث ؛ يغبني ام ىلع ةلالدلا ىلع ةرصاق

 هلو اًقلطم ةتئافلل اتقو ريكذتلا تقو تلعج ««اهتقو كلذ نإف اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع

 ايب هلوقو .ةكجب الإ هنع هللا يضر ةبقع ثيدح يف دراولا ىلاعت هللا اهفرش ةكمب لفنلا زاوج يف
 ةعاس يأ ىلصو تيبلا اذهب فاط ااحأ نعني الف اًئيش سانل' رومأ نم مكنم يلو نم فانم دبع ينب اي»
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 يف ةالصلا نع ىهن ةي : هنأ » -هنع هللا يضر - يردخلا ديعس يبأ ثيدح ةعمحجلا يف هلو

 . "« ةعمجلا موي الإ راهنلا فصن

 الإ راهنلا فصن ةالصلا هرك هنأ ةي يبنلا نع هنع هللا يضر ةداتق يبأ نع ليلخلا وبأ ىورو

 ثيدحب صوصخم وهف هرخآ ىلإ ةالص نع مان نم »:ثيدح امأ : كلذ نع باوجلاو

 نم لفق نيح ةَ هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره وبأ ىور ام هيلع ليلدلاو هنع هللا يضر ةبقع

 ةياور يفو . -سمشلا رح الإ مهظقيأ امف اومانف» : هيفو « ثيدحلا . . . ةليلب راسف ربيخ ةوزغ

 عفترتل كلذ لقناغنإو . ةالصلل اولزن مث اًيش مهلاحر اورادأف سمشلا بناج ادب دقو -اوهبتنا

 . هابتنالا دعب اهب هللا لوسر اهرخأ ال سمشلا عولط لاح يف ةبوتكملا ءاضق زاج ولف سمشلا

 يف دري مل بيرغ ةكمب الإ -هنع هللا يضر- ةبقع ثيدح يف دراولا ءانثتسالا نآ : يناثلا نعو

 . ىهنلا لبق ناك هنأ لمتحي وأ اهيلع هب دازي الف ريهاشملا

 ركب وبأ لاق اعد ىلص ىنعم أرق ءاعدلا ةحابإ ىف -هنع هللا ىضر- دواد ابأ نأ : ثلاثلا نعو

 . حصي مل ثيدحلا اذه : يبرعلا نبا

 ىلاعت هلوق يفامك ةعمجلا موي الو : ىنعمب ةعمجلا موي الإ - هلوق يف الإ نأ : عبارلا نعو

 يضر ةداتق يبأ ثيدحو «-هللا همحر- يعفاشلا نع أطخ ال يأ ۹١( ةيآلا : ءاسنلا ) ¥ طخ الإ#

 : هللا همحر جرفلا وبأ لاقو « دواد وبأ هلاق ةداتق يبأ نم عمسي مل ليلخلا ابأ نأل عطقنم ‹ هنع هللا

 . ةرم فيعض وهو ميلس يبأ نب ثيل هيفو

 نود ءاتشلا يف ءاطع اهيف هحابأو كلذ نع نوهني مهو سانلا تكردأ : يربقملا ديعس نعو

 يفو ‹ دحاو لكل زوجي امهدحأ ةيعفاشلا دنع ناهجو ةعمجلا موي تاقوألا ةيقب يفو ‹ فيصلا

 تاقوألا ةيقب نود «ةعمجلا موي ءاوتسالا تقو يف الإ زوجي ال رخآلاو ةعمجلا موي تاقوألا ةيقب

 «بذهملا » بحاص لاق هحيجرتبو رئاعشلا ءاقب نم ءاشنإالا صيصخت مهضعب نع يور ةعمجلا موي

 .هریغو

 يقهيبلاو ]٥۷۰[« يئاسنلاو ۰ ]۱۰۳١[ هجام نباو ۰ [1۸۸] يذمرتلا و « ۱٦۹۸[ ] دواد وبأ هاور : حیحص (۱)

 . ۲٠٤( /۲) يقهيبلاو يواحطلاو ° / يسلايطلاو ( ٨/٩ يربكلا» يف

 . [1۴] هدنسم يف يعفاشلا هاور دقو )۱۹/٤( ربلا دبع نبال “ ديهمتلا» عجار (۲)
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 ءانيور امل ةزانج ةالص الو : لاق . لاوزلا تقو ةعمجلا موي لفتلا ةحابإ يف فسوي يبأ ىلع ةجحو

 ةالصلا ىنعم يف اهنأل ؛ ةوالت ةدجس الو

 نأ لبق رجفلا نم ةعكر كردأ نم :٠ هيي هلوف- هنع هللا يضر -ةبقع ثيدح ضراعي :تلق نإف

 سمشلا تعلطو رجفلا ةالص يف عرش ول هنأ يضتقي اذه نأ هنايب .« رجفلا كردأ دقف سمشلا علطت

 . هللا همحر- ىعفاشلا هيلإ بهذ امك ةالصلا دسفت ال اهلالخ يف

 - هللا همحر- كلام بهذمو . رثك وأ لق تقولا نم ءزج كاردإب بوجولا نايبل هنإ : تلق
 ببس اهل ناك ءاوس لفاونلا يلصي الو ةثالثلا تاقوألا هذه يف ضئارفلا يضقي هنأ بابلا اذه يف

 يجلا مامإ عم ةعامجملا ةالصو فاوطلا يتعكر زاجأ هنأ الإ -هللا همحر- دمحأ لاق هبو ءال وأ

 نآرقلا دوجسو فوسكلا ةالص ىف هنع-هللا همحر- كلام نع ةياورلا تفلتخاو . توفلا فوخل

 . يهنلا تقو يف

 ىلع فطع ةجحو :ش (ةعمحلا موي لفنلا ةحابإ يف - هللا همحر -فسوي يبأ ىلع ةجحو) :م

 سأب ال : لاق هنأ هللا همحر فسوي يبأ نع يور « -هنع هللا يضر -يعفاشلا ىلع ةجح هلوق

 دقو -هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ ثيدحب كلذ ىلع لدتساو :ش (لاوزلا تقو ) :م ةالصلاب

 .هنع باوجلا عم بيرق نع هانرکذ

 . مالكلا لوأ ىلع فوطعم يوردقلا يأ ::ش (لاق) :م

 لومحماذه ‹ ةروكذملا ةثالشلا تاقوألا يف ةزانجلا ةالص زوجت الو يأ :ش (ةزانج ةالص الو)

 ول ىتح« صقانلاب ىدؤت الو ةلماك اهروضحب بجت ةالصلا نأل رصعلا لبق ترضح ةزانج ىلع

 . تبجو امك ةصقان تيدأ اهنأل ةهاركلا عم ةالصلا تزاج تقولا اذه يف ةزانج ترضح

 . «اناتوم اهيف ربقن نأو» : هلوق وهو :ش (انیور ام )

 الت ناك اذإ اذهو « ةوالتلا ةدجس زوجت الو يأ « هلبق ام ىلع فطع :ش (ةوالت ةدجس الو) :م

 اذه يف الت ول امأ ءلماكلا نع صقانلا ءازجإ مدعب نامزلا اذه يف دجسف نامزلا اذه لبق عمس وأ

 . تبجو امك ةصقان تيدأ اهنأل تزاج دجسف نامزلا

 ام اهل طرتشي هنإ ثيح نم ةالصلا ىنعم يف ةوالتلا ةدجس نأل يأ (ةالصلا ىنعم يف اهنأل) :م

 ةدبعل هبشتلا لوصح رابتعاب لاقيو « ةلبقلا لابقتساو « ةروعلا رتسو « ةراهطلا نم ةالصلل طرش
 ام ليق نإف :لمكألا لاقو .«طوسبملا» ىف اذك اًضيأ .لوحلاب سمشلا دعب لصحي ةلازإ سمشلا

 ضقتنيف « ٠ اًعيمج ةالصلاو ءوضولا دعيلف هقهقف مهنم كحض نم» : ةي هلوق يف اهب قحلت مل اهلاب
 . ةالصلا يف امك ةوالتلا ةدجس يف كحاضلا ءوضو

 تدجو يتلا ةالصلا ديعي اغنإ هنأل دهعلل ةالصلاو ءوضولا دعيلف » : هلوق يف ماللا نأب بيجأو
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 بجول لكلاب قلعت ول هنأل ؛ تقولا نم مئاقلا ءزجلا وه ببسلا نأل ؛بورغلا دنع هموي رصع الإ

 اهادأ دقف كلذك ناك اذإو « ضاق تقولا رخآ يف يدؤملاف يضاملا ءزجلاب قلعت ولو هدعب ءادألا

 صقانلاب ىدأتت الف ةلماك تبجو اهنأل ؛ تاولصلا نم اهريغ فالخب « تبجو امك

 يف سيل درجملا دوجسلاو ‹« دوجسو عوكرو ةيرحت تاذ ةالص دوهعملاو ‹ سنجلل ال ةهقهقلا اهيف

 . هب قحلي الف هجو لک نم هانعم

 . يقانغسلل باوجلاو لاؤسلا اذه :تلق

 ىلص ول ينعي - اهبورغ دنع الو - هلوق نم ءانثتسا اذه :ش (بورغلا دنع هموي رصع الإ) م

 . هتالص تزاج سمشلا بورغ دنع هموي رصع

 ةالصلا بوجو ببس يأ :ش (ببسلا نأل) م

 نأل يأ :ش (لكلاب قلعت ول هنأل )ءادألا ب لصتي يذلا :ش ( تقولا نم مئاقلا ءزجلا وه ) :م

 كلذ دعب ةالصلا ءادأ بجول يأ :ش (هدعب ءادألا بجول) :مةلمج تقولا لكب قلعت ول ببسلا

 .ءادأ نوكي الف ببسلا ىلع هئازجأ عيمجب ببسلا مدقت بوجول تقولا

 :م تقولا نم يضاملا ءزج لاب بوجولا ببسب قلعت ولو يأ :ش (يضاملا ءزجل اب قلعت ولو) :م
 . لادلا رسكب :ش (يدؤملاف)

 . ءاضق نوكيف تقولا جورخ دعب ىد هنأل :ش (ضاق تقولا رخآ يف )

 ىلإ مئاقلا ءزجلا وه ببسلا نأ نم انركذ امك رمألا ناك اذإو يأ :ش ( كلذك ناك اذإو) :م

 .هرخآ

 . رصعلا ىه ىتلا ةالصلا ىدأ يأ :ش (اهادآ دقف )

 افوصوم نوكي ال نأب اًحيحص اهتقو ناك نإف اهب ءادألا لاصتاب يأ :ش ( تبجو امك )

 ناك نإو « ًصقان ىدأتي الف الماك ببسملا بجو ًالثم رهظلاك ناطيشلا ىلإ ابوسنم الو ةهاركلاب

 هب ضرفلا بجو رارفصالا تقو فنأتسي رصعلاك ناطيشلا ىلإ ابوسنم نوكي نأب اًصقان يأ ادساف

 . ..بجو امك هادأ هنأل « اًصقان ىدأتي نأ زوجیف اًصقان

 .رصعلا ريغ ينعي :ش ( تاولصلا نم اهريغ فالخب) :م

 . صقانلاب ىدأتت ال الماك بجو ام نأل :ش ( صقانلاب ىدأتت الف ةلماك تبجو اهنأل)

 امإ ببسلا نأل حماست هيف - تقولا نم مئاقلا ءزجلا وه ببسلا نأل - هلوق :لمكألا لاقو

 . هجورخ دنع تقولا لك وأ قيضملاو ءزجل ا ءادألا يلي يذلاو ءزج لو

 ءزج نم لقتنت ةيببسلا نأل تقولا رخآ نم يقابلا ءزجلا تقولا نم مئاقلا ءزجلاب دارملا :تلق
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 تقولا رخآ يف يدؤملاف هلاق ام :«يفاكلا» بحاص لاقو . مئاقلا ءزجلا وه ببسلاو ءزج ىلإ

 اذه يف رصعلا ءاضق زاوج ريدقت ىلع همزلي اًضيأو « تقولا ءاقب رابتعاب يدؤم هنأل هلاكشأ يضاق

 « هموي رصعك زوجي نأ يغبنيف اًصقان رصعلا هب بجيف صقان تقولا نم مئاقلا ءزجلا نأل تقولا

 نأ كش الو «بورغلا ىلإ رصعلا رخأ نميف همالك نأب لوألا نع زيزعلا دبع خيشلا هنع باجأو

 . قيضملا ءزجلاب هنع ربعملا وهو تقولا نم مئاقلا ءزحمللا وه هقح يف ببسلا

 اتيوفت هنع ريخأتلا ناك هريغ ىلإ لقتني ال ثيحب ةيببسلا نيعت اذإ ءزجل ا نأب يناثلا نعو
 : لمكألا لاق .موصلا يف مويلا نم لوألا ءزجلاو « ةالصلا يف تقولا نم ريخألا ءزحملاك بجاولل

 ال تقولا جورخ رابتعاب وه اغإ تقولا نم ريخألا ءزجلا نع تيوفتلاو تاوفلا نأب هيلع درو
 ضعبلا تاف اذإف راهنلا لك موصلا تقو نأل مويلا نم لوألا ءزجلا كلذكو « ةيببسلل هنيعت رابتعاب

 . لكلا تاف

 ببسلل ريخألا ءزجلا رابتعابو « هب لب تقولا جورخ رابتعا درجمب تيوفتلا نأ ملسن ال: تلق
 كلذ ناك تقولا جرح مثريخألا ءزجلا يف ءاشعلا وأ برغملا وأ رهظلا ةالص يف عرش اذإ هنأ ىرت الأ

 تبرغ ىتح نكمتي مل نإف «رصعلا ءادأ همزلي سمشلا بورغ دنعرفاكلا ملسأ ولف « ءاضق ال ءادأ

 . كلذ يف فالخ ىلع ينبم وهف ؟ال مآ همزلت له سمشلا

 : يسخرسلا ةمئألا سمش لاقف بوجولل اًبيس تقولا نم ءزج لعج نم دبال هنأ ملعا مث

 هنكلو بجاولا ءادأ ةحصو «بوجولا مكح ببسلا راصف تقولا نم لوألا ءزجلا بوجولا ببس

 يبأل «ميوقتلاو نازيملا »يف يدنقرمسلا مكاجلا نيدلا ءالع هلقن اذكهو حصألا وهو عسوم بوجو

 هلوأب اًقلعتم ةالصلا بوجو نكي مل تقولا لوأ يف مزلي مل امل ءادألا نأ نظ نم سانلا نمو « ديز

 .ةرافكلاك لعفلاب هتقو نياعتيو طلغ هنأو

 ‹ انخياشم ضعبل اًقالخ تقولا لوأ نم ةيئزجلا لوأب بوجولا :«يودزبلا رصتخم» يفو
 ال اذهو :لاق ءًالفن عقت تقولا لوأ يف ةالصلا لاق نم :هلوق نأ ركنأ رابجلا دبع يضاقلاو
 اغإو تقولا لوأ يف تبثي ال بوجولا لوقي نم قارعلا خياشم نمو : ةمئألا سمش لاقو . حصي

 كلت ءاضق اهمزلي ال هنإف تقولا رخآ يف تضاح ول اب اهيلع نولدتسمو هرخآب بوجولا قلعت
 لوأب بوجولا ناك ولف « نيتعكر ىلصف تقولا رخآ يف رفاس اذإ ميقملابو . ترهط اذإ ةالصلا

 هتمذ يف اتيد ةالصلا نوكت ال تقولا جورخ لبق تام ولاذكو « كلذب ةالصلا تطقس امل تقولا

 . هيلع ءيش الو

 عني لفن وه :لوقي نم مهنمف تقولا لوأ يف يورملا ةفص يف فالتخا قارعلا خياشم دنع مث

 ريغو ضيح وأ نونج هضراعي ال نأب ءادألا همزلي لاح ىلع يقب اذإ تقولا رخآ يف ضرفلا موزل

1٤ 



 يف يدؤملا :لاق نم مهنمو .ءاضقلا ىلإ ال تقولا لوأ يف ءادألا لزن مث «نكمي هنأل هيف كلذ

 . لوحجلا لبق ةاكزلا ليجعتب هوربتعاف تقولا رخآ ىف هلاح نم رهظي ام ىلع فوقو تقولا لوأ

 . ةيرحتلا رادقب قتلعتي بوجولا انباحصأ رثكأ : لاق «ينانيغرملا» يفو

 همحر -يرودقلا راتخم لوقلااذهو ةالصلا يدؤي ام رادقمب -هللا همحر -رفز لاقو

 تاياور ثالث يخركلا نعركذو :-هللا همحر- يسوبدلا ديز يبأ يضاقلا رايتخا لوألاو «-هللا

 هيلعو ضرعلا تقو هلك تقولا نأ -هللا همحر- صاصجلا ركب وبأ خيشلا ىورف انباحصأ نع

 قيضيو ءادألاب بجاولا نيعتيف ءادألا يف ريخم وهو تقولا عيمج نم قلطم تقو يف هؤادأ

 . اهيلع دمتعملا ىلع ةياورلا وهو مثأي ال رخأ نإو « اًبجاو نوكي تقولا لوأ يف ىدأ نإف «تقولا

 تاف نإف اًبجاو عقي فيلكتلا ةفصب تقولا رخآ ىلإ يقب نإ فوقوم هلوأ يف ءادألا نأ اًضيأ ىوريو

 ىلإ يقب اذإف تقولا لوأ يف ًالفن عقي هنع ىرخأ ةياور يفو < الفن نوكي فيلكتلا طئارش نم ءيش

 .ةروجهم ةياورلا هذهو « لاق نم ريغلل اًطقس كلذ نوكي نيفلكملا ةفصو تقولا رخآ

 ريغتي ال هجو ىلع ءادألا همزل تقولا لوأ يف بوجولا درفي امل - هللا همحر- يعفاشلا دنعو

 لوأب ةالصلا بجت :-هللا همحر- يوونلا لاقو .ءرقلاو ضيحلا ضراعت كلذ دعيف لاح ريغتب

 يف -هللا همحر -ةفينح يبأ نعو . هلاق اهلعف ناكمإب بوجولا رقتسيو اعسوم ابوجو تقولا
 . ةبيرغ يهو انبهذمك ةياور

 اندنع حيحصلا بهذملا وهف اًعسوم اًبوجو تقولا لوأب بوجولا قلعت هب دارأ نإ : تلق

 نع ةياور اذه سيلف اهلعف ناكمإب بوجولا رارقتسا دارأ نإو « ةبيرغب ةياورلا هذه تسيلو

 .ةروهشم الو ةبيرغ ال انباحصأ

 يف ةالصلا نأ -هللا همحر - ةفينح يبأ نع يخركلا نع ءاضقلا نبا ىكح :لاطب نبا لاقو

 . هلوق فالخ ىلع مهرسأب ءاهقفلاو : لاق « الفن عقت تقولا لوأ

 يبأ نع الوقنم سيلو انركذ امك باحصألا ضعب نع لقن فيعض لوق اذه : تلق

 . هللا همحر-ةفينح

 نيعتب هئازجأ ضعب نيعتي ال بجاولا نع لضافلا وه يذلا عسوملا بجاولا نأ اًضيأ ملعا مث
 بابسألا نييعت نأل كلذو «كلذ يوني نأب ادصق الو ةيببسلل اذه تنيع لوقي نأب اضر « رذعلا

 كلذ سيلو قيفر هيف لعف رايتخا دبعلل اغنإو « كلذ دبعلل سيلو « عراشلا عضو نم طئارشلاو
 ءزج يأ يف ةالصلا يدؤي نأب ًالعف هنيعت يف رايتخالا هل لب ءادألا هيف رسيتي ال ابر هنأل ءزج نييعتب

 نم رومألا دحأ بجاولا نإف ةرافكلا لاصخ ىف امك هلعفل اًتقو ءزجلا كلذ لعفلا كلذب نيعتيف ديري

 ءاش اهيأ راتخي لب ءاضق الو ادصق فلكملا نييعتب اهنم ءيش نيعتي ال ماعطإلاو ةوسكلاو قاتعإلا
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 ىتح «ةهاركلا ةوالتلا ةدجسو « ةزانحلا ةالص ىف روك ذملا ىفنلاب دارملاو : - هنع هللا ىضر - لاق

 بوجولا ذإ ٠ تبجو امك ةصقان تيدأ اهنأل زاج اهدحجسف . ةدحجسلا ةيآ الت وأ هيف اهالص ول

 ىتح رصعلا دعبو ‹ سمشلا علطت ىتح رجفلا دعب لفنتي نأ هركيو. ةوالتلاو ةزانجلا روضحب

 . كلذ نع ىهن مالسلا هيلع هنآ يور امل ؛ سمشلا برغت

 . هيلإ ةبسنلاب بجاولا وه هلعفيف
 ةدجسو ةزانجلا ةالص يف روكذملا يفنلاب دارملاو ) :م -هللا همحر -فنصملا يأ :ش (لاق) :م

 (ةهاركلا) : م - ةوالت ةدجس الو ةزانج ةالص الو - هللا همحر- يرودقلا لوق يف يأ :ش (ةوالتلا

 .دارملاو هلوق وهو ًأدتبملا ربخ هنأل عوفرم :ش

 ةثالثلا تاقوألا نم تقو يف ةزانحلا ىلص ول يأ ‹ ةهاركلا ةجيتن :ش (هيف اهالص ول ىتح) :م

 يأ :ش (زاج اهدجسف) :م تاقوألا هذه نم تقو يف ةيآ أرق وأ يأ :ش (هيف ةدجس الت وأ ) : م«

 . تزاج هیفو هتوالتل دجسف

 لاح تيدأ ةوالتلا ةدجسو ةزانحلا ةالص نم ةدحاو لك نأل يأ :ش ( ةصقان تيدأ اهنأل) م

 . ةصقان اهنوك

 . ةصقان تبجو امك يأ :ش ( تبجو امك) :م

 لصح بوجولا نأل يأ ليلعتلل ذإ ةملك :ش (ةوالتلاو ةزانجلا روضحب بوجولا ذإ) :م

 الو -هلوق دنع ىفوتسم هيف مالكلا رم دقو صقانلا تقولا يف ةوالتلا عوقوبو ةزانجلا روضحب

 . ةوالت ةدجس الو ةزانج ةالص

 هنأ دارأ :ش ( سمشلا برغت ىتح رصعلا دعبو سمشلا علطت ىتح رجفلا دعب لفنتي نأ هركيو) :م

 نأ ىلإ رصعلا ةالص دعبو علطت نأ ىلإ يلصي نأ ال «هركي رجفلا ةالص ىلصو رجفلا علط اذإ

 . سمشلا برغت

 ىلاعت هللا يضر -ةمامأ يبأ ثيدح نم ملسم ىور ال :ش (كلذ نع ىهن ةي هنأ يور امل :م

 ىتح ةالصلا نع رصقا مث حبصلا لص : لاق ءةالصلا نع ينربخأ يب هللا لوسر اي :تلقف »:هيفو- هنع

 ةروضحم ةدوهشم ةالصلا نإف لص مث « اهل دجسب ذئنيحو ناطيش ينرق نيب علطت اهنإف «.سمشلا علطت

 نإف لصف ءيفلا لبقأ اذإف منهج رجست ذئنيح اهنإف ةالصلا نع رصقا مث «حمرلاك لظلا لقتسي ىتح

 ينرق نيب برغت اهنإف سمشلا برغت ىتح ةالصلا نع رصقا مث ‹ رصعلا يلصت ىتح ةدوهشم ةالصلا

 يقهيبلا مث «هدنسم» يف هنع ىلاعت هللا يضر هیوهار نب قاحسإ یورو هلوطب ثیدحلا .«ناطیش

 يضر يلع نع ةرمض نب مصاع نع قاحسإ وبأ ينربخأ يروثلا نايفس انث عيكو انثدح ةهج نم
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 .صعلاو رجفلا الإ ةبوتكم ةالص لك ربد نيتعكر يلصي يب هللا لوسر ناك »: هنع هللا

 دقل ةالص نولصتل مكنإ »: لاق -هنع ىلاعت هللا يضر -ةيواعم نع يراخبلا جرخأو

 . رصعلا دعب نيتعكرلا ينعي ر «اهنع ىهن دقلو اهيلصي هانيأر امف ةي هللا لوسر تبحص

 -اهنع هللا يضر -ةصفح نع-امهنع ىلاعت هللا يضر -رمع نبا نع ملسم یورو

 نع دواد وپآ یور ۰۰ نیتفیفخ نیتکر الا يلصي ال جفا ع اذا هللا لوسر ناک: تاق

 غلبيل *: لات ةالصلا له يلصن نحن اياع جرح الت هللا لوسر نإ راسی ای : لاقق جفا عولط

 7 نیتدجس ال رجفلا دعب اولصت ال مکیاغ ماما

 0 ا کر لا اوال رجا

 إل » :لاق لَم هن هنأ -مهنع هللا يضر- دج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع اضيآ جرخأو

 .هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هلثمو «٠© نيتعكر الإ رجفلا علط اذإ ةالص

 هنآ يلا نع ثيداحألا ترتاوت : «يراخبلا حرش» يف -هللا همحر -لاطب نبا لاقو
 ىلع برضي -هنع ىلاعت هللا يضر- رمع ناكو « رصعلا دعبو حبصلا دعب ةالصلا نع ىهن

 نود هب ةصوصخم ةي هتالص نأ لدف ريكن ريغ نم ةباحصلا نم رضحعب رصعلا دعب نيتعكرلا

 نب ديزو بدنج نب ةرمسو ةريره وبأو دوعسم نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلع كلذ هركو «هتمأ
 دبع همساو يحلاصلاو ةشئاعو ةنييع نبا ورمعو ةمامأ وبأو ةرم نب بعكو ورمع نب ةملسو تباث

 بيسملا نب ديعسو يرصبلا نسحلاو -مهنع هللا يضر -رمع نب هللا دبعو ةليقع نب نمحرلا
 اوناك : يعخنلا لاقو . نيعمجأ ىلاعت هللا مهمحر نسحرلا دبع نب ديمحو دايز نب ءالعلاو

 . كلذ نوهركي

 . هب عیکو قيرط نم ١)۱/ ٠٤٤( دنسملا » يف دمحأ هاورو : نسح هداتسإ (۱)

 . ملعأ هللاو « هدهاوش ةرثكل لمتحي (۲)

 . حیجرت ىلإ جاتحي ام همسا يف اوفلتخاو « لاحلا لوهجم» - هتاور دحأ - نصح نب بويأ

 بصن» . شارخ نب هللا دبع هب درفت هلوق لقنو يناربطلا نع هدانسإ ركذو « طسوألل يعليزلا ظفاحلا هازع (۳)

 . )١/ ۳١١( «ةيارلا

 نع عفان نع ةبقع نب ىسوم نع دمحم نع ركب يبأ نع ٥۳(] ٤۷١١١] /۳) «فنصملا »يف قارزلا دبع هاورو ()

 . رمع نبا
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 مل »:تلاق -اهنع ىلاعت هللا يضر- ةشئاع نع دوسألا نع ملسمو يراخبلا جرخأ : تلق ناف

 .(رصعلا دعب ناتعك رو حبصلا ةالص لبق ناتعكر ةينالع الو ارس امهعدي ةي هللا لوسر نكي

 ىورو . «نيتعكر [ ىلص ]الإ رصعلا دعب موي يف يتأي ام ةي يبنلا ناك ام » :امهل ظفل يفو
 دعب يلصي ًالجر ةي هللا لوسر ىأر :لاقو امهنع هللا يضر رمع نب سيق ثيدح نم دواد وبأ

 نيتعكرلا تيلص نكأ مل ينإ :لجرلا لاقف ناتعكر حبصلا»: هب هللا لوسر لاقف نيتعكر حبصلا ةالص
 - رمع نب سيق لاقو دواد وبأ هاور اذكه «٠ ةا هللا لوسر تكسف « نآلا امهتيلصف امهلبق نيتللا

 . فاقلاب رهق نب سيق ةياور يف- هنع هللا يضر

 ريثك يهن درو دقو « ارخأتم رظاحلا لعج اضراعت اذإ رظاحلاو حيبملا نأ ةدعاقلا توتسا: تلق

 . اهيلع لمعلاب اًمنآ اهانركذ يتلا ثيداحألا يف

 ليلدلاو هب ةصوصخم هيف اي هتالص نإف -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع دوسألا ثيدح امأو

 نم رضحمب رصعلا دعب نيتعكرلا ىلع برضي ناك- هنع هللا يضر -رمع نأ انركذ ام هيلع
 . ريكن ريغ نم -مهنع هللا يضر-ةباحصلا

 . يب هتيصوصخ نم كلذ نأ اًضيأ هريغو -هنع هللا ىضر- ةيعفاشلا نم يدرواملا ركذو

 ال : ليقع نبا لاق . قلخلا نود اذهب ًصوصخم ةي ىبنلا ناك : اًضيأ هللا همحر ىباطخلا لاقو
 ٠ . هجولا اذه الإ هل هجو

 لاقو . ميرحتلا ال ةهاركلا هجو ىلع ناك هيهن نأ هتمأل اًهيبنت كلذ لعف: يربطلا لاقو

 هتالص تور يتلا يه -اهنع ىلاعت هللا يضر- ةملس مأ نأ ةيصوصخلا ىلع لدي يذلا : يواحطلا

 [ يف] لاق رمع نب سيق ثيدح امأو .ال :تلاق . رصعلا دعب اتتاف اذإ امهيضقنفأ اهل ليق اهايإ

 لحي ال: نابح نبا لاقو . سيق نم عمسي مل ميهاربإ نب دمحمو لصتم ريغ هدانسإ :؟مامإ

 .[هب] جاجتحالا

 . ةروكذملا ثيداحألا ظافلأ ضعب رسفن مث

 دنع ناطيشلا ةنراقم هانعم : ليقف هوجو ىلع هيف اوفلتخا - ناطيش ينرق نيب علطت - هلوق

 ‹ هيلع ىري هلوطب يأ رمألا اذهل نرقم انأ كلوق نم هتوق هنرق : ليقو . بورغلاو عولطلل اهتيؤر

 يف اهل اودجسي نأ سمشلا ةدبعل لوسي هنأل تاقوألا هذه ىف هرمأ ىلوتي اغإ ناطيشلا نأل كلذو

 ٠ . تاقوألا هذه

 نرق دعب موق يأ « نرق موق ءالؤه لاقي سمشلا نودبعي نيذلا هباحصأو هبزح هنرق : ليقو

 . هيلع ًآرکنم « !!! اعبر حبصلا ًاعبرأ حبصلا » امهظفلو « ٤۸١( /۲) يقهیبلاو « )٥/ ۳٤١( دمحأ هاور (۱)
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 نأل؛ ةزانحجلا ىلع يلصيو « ةوالتلل دجسيو ‹ تئاوفلا نم نيتقولا نيذه يف يلصي نأب سأب الو

 قح يف رهظت ملف «تقولا يف ىنعم ال« هب لوغشملاك تقولا ريصيل ضرفلا قحل تناك ةهاركلا

 ةوالتلا ةدجسك هنيعل بجو اميفو ‹ ضئارفلا

 هنييرتو ناطيشلا ليوست نم وه اغنإ ةالصلا ريخأت نأ كلذو «هيبشتو ليثمت اذه نإ :ليقو . رخآ

 اهوعفد امل مهنأكو ءاهنورقباهعفدتو ءايشألا جلاعت انإ نورقلا تاوذو « مهبولق يف كلذ

 «هجلاعي ام ةلزنمب مهل كلذ راص سمشلا ترفصا ىتح مهل ناطيشلا ليوستب اهتاقوأ نع اهورخأو

 . اهقاورأب هعفدتو اهنورقب نورقلا تاوذو

 دنع اذكو اهبورغ دنع هينرقب اهيذاحي هنأ دارملا نوكيو هتقيقح ىلع مالكلا لمح نكي: تلق

 ‹ هل نيدجاسلا ةروص يف اهل نودجاسلآ نوكيل اهنراقيف ذئنيح اهل نودجسي رافكلا نأل ءاهعولط

 . طلست هسفنلو هل نوکیف هل نودجسي امن هناوعألو هسفنل لیخیو

 . اهرضحتو ةكئالملا اهدهشت يأ - ةدوهشم - هلوق

 عولط لبق رجفلا ةالص دعب ام نيتقولاب دارأ :ش ( نيتقولا نيذه يف يلصي نأب سأب الو ) :م
 . يلصي لوعفم بصنلاب :ش ( تئاوفلا ) :م . سمشلا بورغ لبق رصعلا ةالص دعب امو ‹سمشلا

 . نيتقولا نيذه يف ةلصاحلا :ش ( ةهاركلا نأل ةزانجلا ىلع يلصيو ةوالتلل دجسيو) م

 ملف ضرفلاب يآ :ش ( هب لوغشملاك ) :م ‹ هدعب نم :ش ( تقولا ريصيل ضرفلا قحل تناك ) :م

 يف ىنعمل ال ) :م لفنلاب يقيقحلا لقثلا نم ىلوأ ضرفلاب يريدقتلا لقثلا نأل امهيف لفنلا زجي

 تسيل ينعي ‹ تقولا يف ىنعمل ال لفنلاب نيتقولا نيذه يف ةهاركلا تسيل ينعي :ش (تقولا

 رصعلا أدتبا ول اذهلو «ضرفلاب تقولا لقثل لب « تقولا سفن يف ىنعمل نوتقولا نيذه يف ةهاركلا
 اذه ناكل تقولا يف ىنعمل ةهاركلا تناك ولف « قافتالاب هركي ال برغملا ىلإ هدمو تقولا لوأ يف

 .ًاهورکم

 يهنلا نيب قرفي نأ ىلإ ةراشإ هيفو - ضرفلا قحل - هلوقل ديكأت - تقولا يف ىنعمب ال - هلوقو

 هنوك وهو« تقولا يف ىنعمل كلذ نأب ةروكذملا ةثالثلا تاقوألا يف دراولاو «نيذه يف دراولا

 ضرفلاب تقولا لقثل ىنعملا اذهو « اهريغو لفاونلاو ضئارفلا قح يف رهظيف ناطيشلا ىلإ اًبوسنم

 . انرکذامک

 رهظت ملف يأ «ءافلاب هركذ كلذلف هلبق ام ةجيتن هذه :ش ( ضئارفلا قح يف رهظي ملف ) :م

 نوكل :ش ( ةوالتلا ةدجسك هنيعل بجو اميفو ) :م. اهيف تئاوفلا تزاجف ضئارفلا تح يف ةهاركلا

 . ضئارفلا رئاسك تراصف عامسلاب اهبوجو ليلدب دبعلا لعف ىلع فوقوم ريغ اهبوجو

 ةماقإ زاج ىتح ةدوصقم ةبرقب تبجو ةوالتلا ةدجس نأ لوصألا يف ركذ دق : تلق نإف
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 يذلا يفو «فاوطلا يتعكر قح يفو هتهج نم ببسب هبوجو قلعت هنأل ؛روذنملا قح يف ترهظف
 هريغل بوجولا نأل ؛ هدسفأ مث هيف عرش

 . اهريغل ةبجاو اهنأ مهوياذهو « ةالصلا دوجس فالخب اهماقم عوكرلا

 اًبجاو راص مث لصألا يف الفن عرش هنأل ءادتبا اًبجاو عرش ام انه اه هنيعب بجو اجب دار :تلق

 ةالصلاك ::نوكي ال دقو اهتاذب ةدوصقم ةبرق نوكيدق بجاولااذه مث « رذنلاك ضراعب

 تبجو اهنإ ثيح نمو « اهنيعب ةبجاو تناك ءادتبا تبجو اهنإ ثيح نم ةوالتلا ةدجسو «موصلاو
 مدعل اهسفنل ةدوصقم ةبجاو تناكف اهسفنب ةدوصقم نكت ملو « رافكلل ةفلاخمو راربألل ةقفاوم

 بحاصل وهو اهريغب تبجو اهنأ عم لعفلا نأ اذه نم تفرع ةزانجلا ةالص نأ ىرت الآ « يفانتلا

 نيذه يف ةالصلا نم روذنملا قح يف ةهاركلا ترهظ يأ :ش ( روذنملا قح يف ترسهظف) :م

 راصف عرشلا ةهج نم ال رذانلا ةهج نم يأ :ش ( هتهج نم ببسب هبوجو قلعت هنأل ) :م نيتقولا
 لاقي ال «نيتقولا نيذه يف روذنملا ءادأ هركي كلذك ناك اذإف « اعوطتم اهيف تعرش يتلا ةالصلاك

 . هب مئاق رذنلا نأل ءرذانلا ىلع لدي روذنملا هلوق لوقن انأل ء«ركذلا لبق رامضإ هتهج يف ريمضلا

 . رذنلاب بجاو هنأل نيتقولا نيذه يف روذنملا هركي ال : فسوي يبأ نعو

 ىتح فاوطلا يتعكر قح يف اًضيأ ةهاركلا ترهظف يأ :ش ( فاوطلا يتعكر قح يفو ) :م

 . هلعفب لصاحلا فاوطلا متخ وهو امهريغب امهبوجو نأل نيتقولا نيذه يف اهؤادأ هرك

 . روذنملاو ‹ بتاورلا ننسو « ءوضولا يتعكرك : ببس

 فاط هنع هللا يضر رمع نع يورام وهو «رثألاب فاوطلا ةهارك نأ «طوسبملا» يف : تلق

 ىلصف سمشلا تعلطف ىوط يذب ناك ىتح ةكم نم جرخ مث رجفلا ةالص دعب اعوبسأ تيبلاب

 عولط دعب ام ىلإ فاوطلا يتعكر رخأ لاقف « نيتعكر ماقم نيتعكر :لاقف بهذ مث «نيتعكر

 ولو زوجي ليقو . «طيحملا» يف اذك زجي مل رجفلا ةالص دعب اهاضق مث ءرجفلا هتدسفأ ولو

 رجفلا ةنس نع بوني الو همتي هنأ : حصألاو « هعطقي ليق علط مث رجفلا عولط لبق لفنلا يف عرش

 . حصألا يف
 ىتح هيف عرش يذلا لفنلا يف ةهاركلا ترهظ اذكو يأ :ش ( هدسفأ مث هيف عرش يذلا يفو ) :م

 . نيتقولا نيذه يف هؤاضق هرك

 يف بجي هنآ اهريغل بوجولا ىنعمو « اًعيمج نيتلأسملل ليلعت :ش ( هريغل بوجولا نأل ) :م

0 



 نم رثكأب رجفلا عولط دعب لفنتي نأ هركيو ءنالطبلا نع يدؤملا ةنايصو فاوطلا متخ وهو
 دعب لفنتي الو . ةالصلا ىلع هصرح عم امهيلع دزي مل مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛رجفلا يتعكر

 «برغملا ريخأت نم هيف امل ضرفلا لبق بورغلا
 ةنايصو) :م فاوطلا يتعكر قح يفو - هلوق ىلإ عجري:ش ( فاوطلا متخ وهو ) :م هلوقف «لصألا

 . لادلا حتفب ىدؤملاو - هدسفأ مث هيف عرش يذلا يفو - هلوق ىلإ عجري - :ش (يدؤملا

 ةدجس بوجوك فاوطلا دعب عرشلا ةهج نم هبوجوف اندنع ناتبجاو فاوطلا اتعكر:تلق نإف

 نأب فنصملا لوقو . نيتقولا نيذه يف ةوالتلا ةدجسك امهب ىتؤي نأ يغبنيف ةوالتلا دعب ةوالتلا

 . اًضيأ هلعف يهو ةوالتلل اهبوجو نإف ةوالتلا ةدجسب ضقتني فاوطلا متل بوجولا

 . فاوطلا اتعكر كلذك الو دصق ريغ نم هعمس اذإ هريغ ةوالتب ةدجسلا بجت دق :تلق

 (امهيلع دزي مل -مالسلا هيلع- هنأل رجفلا يتعكر نم رثكأب رجفلا عولط دعب لفنتي نأ هركيو ) :م

 . ةروكذملا ةنسلا امه نيتللا رجفلا يتعكر ىلع يآ :ش

 ولو :يزارتألا لاق . ةلفانلا ىلع ةي يبنلا صرح عم يأ :ش ( ةالصلا ىلع هصرح عم ) :م

 يتعكر ىلع ةي يبنلا ةدايز مدع هيف يذلا ثيدحلا ةفرعم ىلع ىنبياذه : تلق « لعفت هركت مل

 ليلد لفنلا ةليضف زارحإ ىلع -مالسلا هيلع- هصرح عم كرتلا نأ : لمكألا لاقاذكو رجفلا

 هللا يضر -ةصفح نع رمع نبا نع هاور يذلا ملسم ثيدح نم ىضم اميف انركذ دقو « ةهاركلا

 . لفاونلا ةليضف زارحإ ىلع هصرح عم رجفلا يتعكر ىلع ديزي ناك ام مالسلا هيلع هنأ

 أرقي ةا يبنلا تعمس :رمع نبا لوقل رجفلا يتعك ر يف ةءارقلا ففخيو «ىبتجمل |» يفو

 .  دحأ هللا وه لق و € نورفاكلا اهيأ اي لق # ب امهيف

 للخل رجفلا يتعكر قحل هيف رجفلا يتعكر ىوس امع يهنلاو : مالسإلا خيشل طوسبملا» يفو
 مامتإلا ناك رجفلا علط ةعكر ىلص املف ليللا رخآ عوطتي فنصملل «سينجتلا» يفو . تقولا يف

 . دصق نعال رجفلا دعب عوطتلا يف عقو هنأل « لضفأ

 ريخأت نم هيف امل ) :م. برخملا ةالص لبق يأ :ش ( ضرفلا لبق بورغلا دعب لفنتي الو ) :م

 . ريخأتلل اًببس نوكي ام هركيف هوركم برخغملا ريخأتو :ش (برغلا

 باحصأ نم سانلا ماق نذأ اذإ نذؤملا ناك : -هنع هللا يضر- سابع نبا نع يور :تلق نإف

 برغملا لبق نيتعكر نولصي كلذل مهآر جرخ اذإف اب يبنلا جرخي ىتح كاوسلا نوردتبي ةو هللا لوسر

 . ءيش ةماقإلاو ناذألا نيب نكي ملو

 الك هللا لوسر كلذ ملعي نأ لبق وأ «يهنلا لبق رمألا لوآ نأ ىلع كلذ لمح : تلق
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 عامتسا نع نم صح نم عرفي نا ىلإ موي مامرا جرح امتسا نع لاغتشالا نم هيف امل ؛ هتبطخ نم غرفي نأ ىلإ ةعمحلا موي ةبطخلل مامإلا حرخ اذإ الو

 .ةبطخلا

 : يعخنلا لاقو .دحأ مهدعب هلعفي ملو اهيف ةباحصلا فلتخا : يبرعلا نب ركب وبأ لاقو . مهنم

 اورمأ مث هنع يهنملا تقولا جورخ فرعيل مالسإلا لوأ يف كلذ ناك : ةريمع لاقو . ةعدب اهنإ

 نيتعكرلا نع- هنع هللا يضر -رمع نبا لئس لاق سوواط نع دواد وبأ ىورو . برغم لا ليجعتب

 :مالسلا هيلع هنع يورو « امهيلصي ةي هللا لوسر دهع ىلع ادحأ تيأر ام :لاقف برغملا لبق

 ضعب دنعو« ةماقإلاو ناذألا ىنعي : ىباطخلا لاق . «برغملا الإ ءاش نإ ةالص نيناذأ لك نيب»

 . برغملا لبق نيتعكر يلصي نأ بحتسي يعفاشلا باحصأ

 تيب نم مامإلا جرخ اذإ اًصضيأ لفنتي الو يأ :ش ( ةعمجلا موي ةبطخلل مامإلا جرخ اذإ الو ) :م

 . ةبطخلا لجأل ةعمجلا موي ةباطخل ا

 . ةبطخلا نم :ش ( غرفي نأ ىلإ ) :م

 عامتسا نع لاغتشالا نم هيف امل ) :م لفنتي الو هلوق هيلع لد « لفنتلا يف امل يأ :ش ( هيف ام ) :م

 وهو لعفي ال هنأ ىلع روهمجلاو : يبرعلا نب ركب وبأ لاقو . ميرحت ةهارك هوركم وهو :ش ( ةبطخلا
 . ليلدلا نم ةثالث هوجوب ةبطخلا يف مامإلا عرش اذإ مارح ةالصلا نأل « حيحصلا

 ٠٠٠٤( يالا : فارعألا) ( اوتصنأو هل اوعمتساف نآرقلا ئرق اذإو #: ىلاعت هلوق : لوألا

 . ضرف ريغب هيلع لحد اذإ هيف مامإلا عرش يذلا ضرفلا كرتي فيكف

 بطخي مامإلاو كبحاصل تلق اذإ» : لاق هنأ قيرط لك نم -مالسلا هيلع- هنع حص : يناثلا

 ةلأسملا يف ناضرفلا نأ لصألا ركنملا نع يهنلاو فورعم اب رمألا ناك اذإف « «توغل دقف « تصنأ

 . مرحي نأب ىلوأ لفنلاف ةبطخلا لاح يف نامرحي

 مالكلا نم اهيف مرحي هجو نم ةالص ةبطخلاو عكري مل ةالصلا يف مامإلاو لحد ول هنآ : ثلاثلا

 . ةالصلا يف مرحي ام لمعلاو

 هللا يضر- رباج ثيدحل نيتعكرب دجسملا ةيحت زاوج ىلإ قاحسإو دمحأو يعفاشلا بهذو

 « ؟تيلصأ » : ي يبنلا لاقف ةذب هيف لجر ءاج اذإ ةعمحلا موي بطخي ةي هللا لوسر انیب -هنع

 : وه لجرلا اذهو . هيلع ملسمو «يراخبلا قفتا ثيدح وهو . “ عكراف مق » :لاق .ال : لاق

 . هريغو ملسم كلذ نيب « ينافطغلا كيلس»

 ىوقآ رابخأ هضراعي دحاو ربخ هنأ اهدحأ هجوأ نم لوصألا ضراعي ال ثيدحلا اذه : تلق

 . هکرت بجوف هنم

 . ةعمجلا ةالص باوبأ يف هجیرخت يتأي : حيحص (۱)
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 . هخيرات ملعي ال هنأل ةالصلا يف احابم مالكلا ناك يذلا تقولا يف نوكي نأ لمتحي : يناثلا

 ىوقآ هنإف عامتسالا ضرف هنع طقس هرمأو مق : هل لاقو اًكيلس ملك مالسلا هيلع هنأ : ثلاثلا

 . بابلا اذه يف

 . ةحابإلا ىلع مدقم رظحلا : عبارلا

 وأ هب ربتعيف هلاح ىريف هرهشي نأ مالسلا هيلع دارأف ةذاذب [ هب ناك] اًكيلس نأ : سماخلا

 نم ةذاذبلا يورو ‹ ةبيرلا مدعو سبللا يف عضاوتلا ىلع ةذاذبلاو ‹ هلاح فعضأ هيلع قدصتي

 . لضف يف سانلا مههفس اذإ سانلا نالف ذب نم هلصأو «نايبإلا
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 نالا بای

 ( ناذألا باب ) :م

 . ناذأل ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 : وه يذلا ناذألا اهبقع ركذ مالعإ ةقيقحلا يفو «بابسأ ليصحت يه يتلا تاقوألا ركذ ال

 . ةمالعلا ىلع مدقي ببسلاو ءةيببسلا ىنعم اهيف نأ ال« تاقوألا مايقو مالعإلا كلتل مالعإ

 تقوو هيف عرش لحم ةيفيكو فصوو ببسو توبثو ةعيرشو ةغل ريسفت هل «ناذألا» مث

 (۳ ةيآلا : ةبوتلا ) € هلوسرو هللا نم ناذأو # : ىلاعت هللا لاق مالعإ : وهف ةغل هريسفت امأ
 ردصم مسا مالكلاو ناذألاف« اًمالکو اًمیلکت هملکی هملک لثم ءاًناذأو اًتیذأت نذؤي نذآ : نم

 . يسايق

 هلصأو لعفم ىنعجب ليعف نذؤملا نيذألا ليقو ىنعمب نيذأتلاو نيذألاو ناذألا : يورهلا لاقو

 . ةالصلا ىلإ مهوعدت ام هتوصب سانلا ناذأ يف يقلي هنأك ناذألا نم

 . ةصوصخم تاقوأ يف صوصخم مالعإ وهف : ةعيرش هريسفت امأو

 هيبأ نع ديز يبأ نع ديزم نب ةمقلع نع -هللا همحر- ةفينح وبأ هاور امف هتوبث ببس امأو

 هيلع -هنزحل متهاو هتيب ىلإ عجرف ماعط اذ لجرلا ناكو ءاًنزح هآرف ةا يبنلا ىلع يراصنأ رم لاق

 سوقانلا اذه نم وه؟ اذام نم ةه يبنلا نزح ملعتأ : لاقف تآ هاتأف ماعطلا لوانتي ملف- مالسلا

 .ها هركذو ناذألا الالب ملعيف هرمف

 اهل سانلا عمجي فيك ةالصلل مالسلا هيلع يبنلا متها :١ لاق «هننس »يف دواد وبأ ىورو

 رکذف . لاق كلذ هبجعي ملف اًضعب مهضعب نذأ اهوأر اذإف ةالصلا روضح دنع ةيار بصنا هل ليقو

 وه :لاقف «سوقانلا هل ركذف : لاق دوهيلا رمأ وه : لاقف كلذ هبجعي ملف -روبشلا ينعي - عنقلا هل

 همانم يف ناذألا يرأف ةي هللا لوسر مهل متهم وهو ديز نب هللا دبع فرصناف «ىراصنلا رمأ نم

 ينارأف تآ يناتأ ذإ ناظقيلاو مئانلا نيبل ينإ هللا لوسر اي لاقف هربخأف ةه هللا لوسر ىلعادغف

 الي يبنلا ربخأ مث ءًاموي نيرشع همتكف كلذ لبق هآر دق - هنع هللا يضر - رمع ناكو لاقف ناذألا

 لالب اي » : ةَ هللا لوسر لاقف تييحتساف ديز نب هللا دبع قبس لاقف ینربخت نأ كعنم ام : لاقف

 . هنع هللا یضر- لال نذف : لاق ٤ هلعفاف دیز نب هللا دبع هب كرمأي ام رظناف مق

 دنسملا يف دمحأو «[5۸۰]هجام نباو ]٠٥۹[‹ يذمرتلاو « ٩ ]٤1٩[ دواد يبأ ننس» : حيحص نسح (۱)

(EF /)۴۳۵ /۱) مکاحلاو » قاحسإ نبا : هيفو  . 
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 هللا لوسر رمأ امل :لاق -هنع هللا ىضر- ديز نب هللا دبع ثيدح نم اًضيأ دواد وبأ یورو

 اسوقان لمحي لجر مئان انأو يب فاط لاق « ةالصلا عمحل سانلل هب برضيف لمعي سوقانلاب ةا
 . ةالصلا ىلإ هب وعدن : تلقف ؟هب عنصت امو : لاق ؟ سوقانلا عيبتأ هللا دبع اي : تلقف « هدي يف

 . ؟ كلذ نم ريخ وهام ىلع كلدأ الفأ : لاق

 . یلب هل : تلقف

 ال نأ دهشأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ربكأ هللا ءربكأ هللا . ربكأ هللا ءربكأ هللا لوقت »: لاق

 يح« ةالصلا ىلع يح هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ ءهللا لوسر ادمحم نأ دهشأ ءهللا الإ هلإ

 م : لاق« هللا الإ هلإ ال ‹ءربكأ هللا ءربكأ هللا . حالفلا ىلع يح ‹« حالفلا ىلع يح « ةالصلا ىلع

 هلإ ال نأ دهشأ ربكأ هللا ربكأ هللا »: ةالصلا تميقأ اذإ لوقت مث : لاق مث ديعب ريغ ينع رخأتسا

 دق ةالصلا تماق دق «حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح «هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ ءهللا الإ

 هتربخأف ةي هللا لوسر تيتأ تحبصأ املف «هللا الإ هلإ ال ءربكأ هللا ءربكأ هللا « ةالصلا تماق

 هناف هب نذؤیلف « تیآر ام هيلع قلأف لالب عم مقف یلاعت هللا ءاش نإ قح ایؤرلا هذه نِإ» : لاق « تیر ام

 -باطخلا نب رمع كلذ عمسف : لاق نذؤيو هيلع هيقلأ تلعجف لالب عم تمقف «كنم اًتوص ىدنأ

 دقل هللا لوسر اي قحلاب كثعب يذلاو :لوقيو هءادر رجي جرخف هتيب يف وهو -هنع هللا يضر
 . (دمحلا هللف» : ةع هللا لوسر لاقف یأر ام لثم تیار

 ةصق يف ةي يبنلا نع يور :ربلا دبع نب رمع وبأ لاقو . يذمرتلا هححصو دمحأ هاورو

 اهلكو «ةبراقتم ناعمو ةفلتخم ظافلأب ةباحصلا نع ةعامج ناذألا ءدب يف هذه ديز نب هللا دبع

 ناسح ةرتاوتم كلذ يف راثآلاو ناذألا يف رمألا لوأ يف كلذ ناكو « كلذ دنع هرمأ ىلع قفتم
 . ةتباث 0

 ءهعفد وهو توصلا عاقيإل هب يمس ليقو- نونلا نوكسو فاقلا مضب- عنقلا هل ركذف : هلوق
 هلطبأو دهازلا رمع وبأ هتبثآ اذهو ءاقوبلا ينعي -ةنكاسلا ةثلثملا ءاثلاب - عثقلا وه رمع نبا نعو

 . هرتسي يأ هبحاص مف عبقي هنأل ةدحوملا ءابلاب عبقلا يوريو «يرهزألا

 يف لاق ةدودشملا ةدحوملا ءابلا مضو ةمجعملا نيشلا حتفب وهو - عنقلا : ريسفت روبشلا :هلوق

 . برعم وه لاقيو «قوبلا ىلع رونسلا نزو ىلعروبشلا : حاحصلا

 مهتالص تاقوأ اهب نوملعي ىراصنلاو «اهنم رغصأ ةبشخب برضت ةليوط ةبشخ : سوقانلاو
 . ال مأ وه يبرعأ هيف رظنيف سوقانلا امأف يعسلا : يرهوجلا لاق

 نوكيف رحبلا سوقانك لوعافهنزو «يبرع هنأ ىلع لدي سوقانلاب برضلا وه ريسفتلا : تلق
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 . ناتدئاز هيف واولاو فلألا

 لثم» : ةياور يفو ديز نب هللا دبع ىأر ام لثم- ءارلا رسكو ةزمهلا مضب ير ام لثم : هلوق

 . ملكتملا ةغيص ىلع «ىرأ ام

 فوذحم ىلع ةفطاع نوكت نأ زوجي : تلق ؟دمحلا هللف: هلوق يف ءافلا ام: تلق نإف

 . مالكلاو رييختلل هيف تديز دق ةدئاز نوكت نأ زوجيو « دمحلا هللفركشلا هلل هريدقت

 ؟ هسفنب وه نذؤي نأ ديز نب هللا دبع ايي يبنلا رمأي مل مل : تلق نإف

 نأ معزيو يراصنألا نارمعوبأ ينثدح ثيدحلا ةاور دحأ يدحاولا رشب وبأ لاق : تلق
 ناذألا نإ لاق نم مهنمو « اًتذؤم ةَ هللا لوسر هلعجل اًضيرم ذئموي ناك هنأ الول ديز نب هللا دبع
 دلخم نب نامثع نب دمحم انثدح« هدنسم» يف رازبلا هاور اب كلذ يف اولدتساو « اًمانم ال ايحو ناک

 يبأ نب يلع نع هدج نع هيبأ نع نسحلا نب يلع نب دمحم نع رذنملا نب دواد انث يطساولا
 هيلع- ليربج هاتآ ناذألا ةا هللا لوسر ملعي نأ ىلاعت هللا دارأ امل : لاق -هنع هللا يضر-بلاط

 كبكر ام هللا وف ينكسا : اهل لاقف «تبعصتساف اهبكري بهذف « قاربلا اهل لاقي ةبادب -مالسلا

 . دمحم نم هللا ىلع مركأ دبع

 كلذك وه امنيبف «ىلاعتو كرابت نمحرلا يلي يذلا باجحلا ىلإ ىهتنا ىتح اهبكرف : لاق
 ينإ قحلاب كثعب يذلاو : لاق“؟ اذه نم ليربج اب» ةي هللا لوسر لاقف باجحلا نم كلم جرخ اذإ
 هللا ربكأ هللا : كلملا لاقف هذه ىتعاس لبق تقلخ ذنم هتيأر ام كلملا اذه نإو « اًتاكم قلخلا برقأل

 هلإ ال نأ دهشأ : كلما لاق مث ربكأ انأ ربكأ انأ «يدبع قدص باجحلا ءارو نم هل ليقف لاق ء ربكأ

 نأ دهشأ : كلملا لاق ء انآ الإ هلإ ال نأ «٠ يدبع قدص باجحلا ءارو نم هل ليقف: لاق .هللا الإ

 يح : كلملا لاق مث ادمحم تلسرأ انأ يدبع قدص : باجحلا ءارو نم هل ليقف هللا لوسر دمحم
 : باجحلا ءارو نم هل ليقف ربكأ هللا ربكأ هللا : كلملا لاق مث« حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع

 قدص باجحلا ءارو نم هل ليقف :لاق هللا الإ هلإ ال :لاق مث ربكأ انأ ربكأ انأ «٠ يدبع قدص

 لهأ مأف « همدقف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم ديب كلملا ذخأ مث: لاق ء انأ الإ هلإ ال نأ «يدبع

 . السلا امهيلع -حونو مدآ مهنمف ءامسلا

 اذهب الإ -هنع هللا يضر -يلع نع ظفللا اذهب ىوري هملعن مل ثيدح اذه : رازبلا لاقو

 نم الإ هفرعأ ال بيرغ ثيدح لاقو : «بيهرتلاو بيغرتلا» باتك يف يناهبصألا هاورو « دانسإلا

 . هجولااذه

 )١( يناهبصألل بيغرتلا : ادج بيرغ ] ]۲۷٠دئاوزلا عمجم» رظناو « يقيقحتب ٩ )۱/ ۳۲۸( .
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 ةنس ناذألا

 . ةنيدملاب ناك ناذألا ءدب نأ حيحصلا ربخلاو : «مامإلا» يف لاق

 هملعف لزنف ناذألا هيلإ يحوأ يب يبنلاب يرسأ امل :لاق رمع نع هدنسب نيهاش نبا یورو

 . كورتم : يئاسنلا لاق ديز نب ةحلط هتاور يفو « الالب

 يدون اذإ اونمآ نيذلا اهيأ اي  ىلاعت هللا لاق ةالصلا ضرف عم لزن ناذألا لاق نم مهنمو

 دوعص دنع ناذألا ءادنلا اذهب دارأ ٩( ةيآلا : ةعمجلا ) € هلا ركذ ىلإ اوعساف ةعمحلا موي نم ةالصلل

 اذكو هيلإ اوضما هللا ركذ ىلإ اوعساف # هلوق ريسفتو : ىبعشلا لاقو «ةبطخلل ربنملا ىلع مامإلا

 . ةعمجلا ةالص هللا ركذ نم دارملاو -هنع هللا يضر -باطخلا نب رمع أرقي ناك

 هنإ :لاق نم مهنمو . ةالصلاو ةبطخلا مهضعب نعو . ماهإلا ةظعوم بيسملا نب ديعس نعو

 4 رماض لك ىلعو الاجر كوتأي جحلاب سانلا يف نذأو # جحلا يف مالسلا هيلع ميهاربإ ناذأ نم ذخأ

 ىتح يبنلا ىلع مالسلا هيلع ليربج هب لزن ليقو « ةي هللا لوسر نذأف : لاق (۲۷ ةيآلا : جحلا)

 هذه نيب ةافانم الو هنع هللا يضر رمع هعمسف ةعباسلا ءامسلا ىف امو ليربج نذأ : ةديرب هل لاق

 . (طوسبملا» ىف اذك كلذ لك لعجيلف «بابسألا

 يبثلا ىلص دقو « ةكعب ناك هب يرسأ ةليل « نآرقلا ماكحأ »يف هللا همحر يزارلا ركب وبأ لاق

 . ةبوتكملا تقو لوخدف «ناذألا ببس امأو ناذأ ريغب ةنيدملاب ةا

 «هبوجو ىلعالدي ام دمحم ركذو . ءاهقفلا رثكأ دنع :ش ( ةنس ناذألا ) :م هلوقف هفصو امأو

 هتبرض دحأ هكرت ولو هيلع مهتلتاقل ناذألا كرت ىلعاوعمتجا ةدلب وأ ةيرق لهأ نأ ول: لاق هنإف

 . ةاكزلا عنمو ةالصلا كرتك بجاولا كرت ىلع برضيو لتاقي اغنإو « هتسبحو

 ناذألا «ةفحتلاو طيحملا» يفو ةيافكلا ضورف نم -هللا همحر- دمحم دنع ناذألا : ليقو

 . ةدكؤم ةنس

 فسوي وبأ ىور امل «ناتدكؤم ناتتس ةماقإلاو ناذألا : اولاق انخياشم ةماعو ؛مئادبلا» يفو

 ةنسلا اوأطخأ مهنأ : ةماقإو ناذأ ريغب ةعامج رصملا يف اولص موق يف لاق هنأ ةفينح يبأ نع

 لتاقي اغإو . مئإلا يف بجاولا ةلزنب ةدكؤملا ةنسلا نأل « نابراقتم نالوقلاو ءةنس هامس [ . . .]و

 ةالصلا ننس نم :ناخ يضاق لاق . نيدلا صئاصخو مالسإلا رئاعش نم هنأل هكرت ىلع

 مهربخأ امهكرت ىلع ةلحم وأ ةيرق وأ رصم لهأ عمتجا ول ىتح رثاعشلا نم امهنأو ءةعامجلاب

 . اًقالخ كحي ملو مهلتاق اولعفي مل نإف مامإلا

 . ءاملعلا روهمج لوق وهو: يوونلا لاق « ةنس هنأ قاحسإو يعفاشلا بهذمو

 دجسم يف بجي : كلام لاقو « رفسلاو رضحلا يف ةعامحلا قح يف ضرف : رذنملا نبا لاق
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 ‹ ةفورعم ناذألا ةفصو < رتاوتملا لقنلل اهاوس ام نود ‹ ةعمحلاو سمخلا تاولصلل

 يف بحتسي هنكلو «ةدجس لك يف بجاوب سيلو دلبلا ىلع وهو :« ةضراعلا »يفو < ةعامحلا

 . ددعلا نم رثكأ تاعامجلا دجاسم

 . تقولا يف داعت هنعو يعازوألا لوق وهو ‹ ناذأ ريغب ةالص حصت ال : دهاجمو ءاطع لاقو
 ضرف كلام دنع ناتنس امه: يودعلا لاقو «ةلمحلا يف ضرف وه : يرخطصالا يلع وبأ لاقو

 . دمحأ دنع ةيافك

 . ةالص لكل نابجاو امه : ةيرهاظلا تلاقو : يلماحملا لاق

 طرشباسيلو ةعامحلااضرفامه: دواد لاقو . امهنودب ةالصلا ةحص يفاوفلتخاو

 طقسيو ‹ ةيافكلا ضورف نم امهنأ انلق اذإ الإ امهكرت ىلع لتاقي ال : نيمرحلا مامإ لاقو .اهتحصل

 ننس نمامهنآأ :لوحكم نعو . ةليللاو مويلا يف ةدحاو ةالصل ناذألاب ةيعفاشلا دنع ضرفلا

 . «طيحملا» يف اذك لالضلا ىلع نولتاقي ةلالض امهكرتو ىدهلا

 ريغب عرشي الو «ناذألا هيف عرش يذلا هلحم اذه :ش ( ةعمجملاو سمخلا تاولصلل ) :م

 . اًضيأ ةعمجللو فالخ الب سمخلا تاولصلا

 وأ رصملا وأ مامإلا طارتشا ثيح نم ديعلا هبشت اهنأل كرتلاب ةعمحلا صح : «عفانملا »يف لاق

 هنإ :اولاق ثيح يعفاشلا باحصأ ضعب لوق يقبل سمخلا يف ةلخاد تناك نإو ةعمجلا ركذ نوكي

 رتولاك ةعمجلاو سمجلا تاولصلا ىوس ام نود يأ :ش (اهاوس ام نود) :م ةعامحلا يف ضرف

 حيوارتلاو لفاونلاو ننسلاو ةزانجلا ةالصو ءاقستسالاو فوسكلاو فوسخلاو نيديعلا ةالصو

 . عازفألاو لزالزلل ةالصلا يفو ىحضلا ةالصو ةروذنملا ةالصلاو

 : حيوارتلاو فوسكلاو ءاقستسالاو نيديعلل ىداني نكلو :“ بذهملا حرش » يف يوونلا لاقو

 يولدلا عطق هبو « مهدنع نيهجولا حصأ ىلع ةزانجلا ةالصو . كلذ بحتسي الو < ةعماج ةالصلا

 . يوونلا هلاق مهدنع لوألا بهذملاو . هبابحتساب يلازغلا عطقو «يوخبلاو يلماحملاو

 وه عرشلا بحاص كلسم اهب كلس نإ ميقيو نذؤي ةروذنملا يفو :«رتافدلا »بحاص لوقو

 ةمئألا نم هدعب نمو « هيَ يبنلا نامز نم رتاوتملا لقنلا دورول ينعي :ش ( رتاوتملا لقنلل ) :م

 نمدحأالو -مالسلاو ةالصلا هيلع- نذؤي ملو « اذه انموي ىلإ سمخلا تاولصلا اوون اذإ مهنإ

 . ةعمجلاو سمخلا تاولصلا ريغب ةمئألا

 . ناذألا ةيفيك اذه :ش ( ةفورعم ناذألا ةفصو ) :م
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 نيتداهشلاب هتوص عفريف عجري نأ وهو هيف عيجرت الو ‹ ءامسلا نم لزانلا كلملا نذأ امك وهو

 - ةروذحم يبأ ثيدحل ؛ كلذ هيف : - ىلاعت هللا همحر- ىعفاشلا لاقو «امهب ضفخ امدعب

 .«عيجرتلاب هرمأ مالسلا هيلع يبنلا نأ »:- هنع هللا يضر

 :م ناذألا فصو دارملا وأ روكذملا رابتعاب ريمضلا ركذيو « ناذألا ةفص يأ :ش ( وهو ) :م

 ةدايز ريغ نم ءامسلا نم لزانلا كلملا ناذأ ةيفيك انركذ دقو :ش ( ءامسلا نم لزانلا كلملا نذأ امك)

 يبآ نع نسحل ا ةياور وهو « نيتريبكت هلوأ نم كلام صقنف « ملعلا لهأ ةماع دنع ناصقن الو

 دعب ربكأ هللا هرخآ يف دازو : انباحصأ لاقو . اذه نع فسوي وبأ عجر :نسحلا وبآ لاقو . فسوي

 ةملك ةرشع سمخ اندنع ناذألا نأ هلصاحو عيجرتلا هيف : يعفاشلاو كلام دازو « هللا الإ هلإ ال

 ريبكتلاو ء عبرأ حالفلاو ةالصلا ىلإ ءاعدلاو عبرأ ناتداهشلاو عبرأ هلوأ يف ريبكتلا «هيف عيجرت ال

 دمحأو يلع نب نسحلاو يروشلا لاق هبو «ةدحاو ةرم صالخإلا ةملكب متحخو «ناترم هرخآ يف

 . مهريغو قاحسإو

 نيتداهشلا ةداعإ وهو تاملك عبرأ عيجرتلا هيف دازو «ةملك ةرشع عبس وه : يعفاشلا لاقو

 .هرکذنس ام ىلع

 . ناذألا يف يأ :ش (هيف عيجرت الو ) :م

 يف يأ :ش ( كلذ هيف يعفاشلا لاقو امهب ضفخ امدعب نيتداهشلاب هتوص عفريف عجري نأ وهو ) :م

 نإ : دمحأ لاقو ءنيترم الإ هلوأ يف ريبكتلاب ىتؤي ال : لاق هنأ الإ كلام لاق هبو « عيجرتلا ناذألا

 "هب ساب الف عچرپ مل ناو هب ساب الف عجد

 وناس كرت لام هی الهنا ینا ایام مب کر هب دنع هنآ بحلاف ميجر

 . رضي مل عيجرتلا كرت نإ هنأ حصألاو « زيجولا حرش» يفو « «ةيلحلا» يف اذك « رظن هيفو هتاملك

 الإ ةعامجلا هاور ةروذحم يبأ ثيدح :ش ( عيجرتلاب هرمأ ةَ يبلا نأ ةروذحم يبآ ثيدحل ) :م

 هللا :٠ ناذألا هملع ةا هللا لوسر نأ ةروذحم ىبأ نع زيريحم نب هللا دبع ثيدح نم يراخبلا

 ًادمحم نأ دهشأ هللا لوسر دمحم نأ دهشأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ربكأ هللا ربكأ

 ىلع يح« هللا لوسر دمحم نآ دهشآ هللا الإ هلإ ال نآ دهشآ كتوص نم عجرا :يل لاق مث هللا لوسر

 يفو «هللا الإ هلإ ال ءربكأ هللا ربكأ هللا حالفلا ىلع يح حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح ةالصلا

 . اهركذف ةملك رشع ةعست ناذألا هملع مهظافلأ ضعب

 «ربكأ هللا ربكأ هللا لوقت »: لاق ءناذألا ةنسب ينملع هللا لوسر اي: تلق دواد يبآ ظفلو

 امهب ضفختو هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لوقت مث« ربكأ هللا ربكأ هللا

 . يذمرتلا هرصتحاو «هحيحص» يف نابح نبا ظفل وهو ثيدحلا مهب كنوص قرت مث «كتوص

۷۹ 



 ‹ ريهاشملا يف عيجرت ال هنآ انلو

 تلقف]: رشب لاق اًقرح افرح ناذألا هيلع ىقلأو هدعقأ ب هللا لوسر نأ ةروذحم يبأ نع هظفلو
 زيريحم نب هللا دبع نع ةجام نباو يئاسنلا هلوطو عيجرتلاب ناذألا فصوف «يلع دعأ [ : هل

 ىلإ جراخ ينإ مع يأ : هل تلقف ماشلا ىلإ هزهج نيح ريعم نب ةروذحم يبأ رجح يف ًاميتي ناكو

 ضعب يف انك املف رفن يف تجرخ : لاق ةروذحم ابأ نأ ينربخأف كنيذأت نع لأسأ ينإو « ماشلا

 هللا لوسر عمسف هب أزهن هيكحن انرصف نذؤملا توص انعمسف ةي هللا لوسر نذؤم نذأف قيرطلا

 موقلا راشأف« عفترا دق هتوص تعمس يذلا مكيأ : لاقف هيدي نيب انودعقأف اموق انيلإ لسرأف اي

 نم يلإ هركأ ءيش الو تمقف نذأف مق: يل لاقو ينسبحو مهلك لسرأف« اوقدصو مهلك يلإ

 وه نيذأتلا هللا لوسر ىلع ىقلأف ةي هللا لوسر يدي نيب تمقف هب ينرمأي ام الو هَ هللا لوسر

 الإ هلإ ال نأ دهشأ ء هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا لق :لاقف هسفنب

 نأ دهشأ كتوص نم عفرا يل لاق مث هللا لوسر اًدمحم نأ دهشأ هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ «هللا

 . هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ ءهللا لوسر ادمحم نأ دهشأ . هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ . هللا الإ هلإ ال

 الإ هلإ ال ءربكأ هللا ربكأ هللا حالفلا ىلع يح حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح

 ةيصان ىلع هدي عضو مث ‹ ةضف نم ءيشاهيف ةرص يناطعأف نيذأتلا تيضق نيح يناعد مث « هللا

 ال هللا لوسر دی تغلب مث « هدبک ىلع مث « هییدث ىلع مث« ههجو ىلع اهرمآ مث «ةوذحم يبأ
 ينرم : هللا لوسر اي تلقف « كيلع كرابو كل هللا كراب » : يب هللا لوسر لاق مث ةروذحم يبأ ةرس

 هلك كلذ داعو ةيهارك نم ةي هللا لوسرل ناك ءيش لك بهذف كترمأ دق معن . لاق ةكمب نيذأتلاب

 ةالصلاب هعم تنذأف ةكمب ةي هللا لوسر لماع ديسأ نب باتع ىلع تمدقف ةي هللا لوسرل ةبحم

 هجولا اذه نمو جيرج نبا نع رماع يبأ ثيدح نم ةجام نبا ظفل اذهو ةي هللا لوسر رمأ نع

 ‹ناذألا انركذو «هللا الإ هلإ ال نآ دهشأ كتوص دمف عجرا لاق مث» هيفو . دواد وبآ هجرخأ

 يف هيقلف نينح نم ةي هللا لوسر لفقف هيفو جيرج نبا نع جاجح ثيدح نم يئاسنلا هجرخآو

 ىیکحو «كتوص هردأف عجرا لاق مث: هيفو مهلك مهلسرأف هب أزهنو هيكحن انللظف قيرطلا ضعب
 يفو اهيلع حسم مالسلا ةالصلا هيلع هنأل اهفرعيالو . . . . ال ناك «ةروذحم اأ نأ دواد وبأ

 . اهلوطو اهفعضل اهكرتن فعض اهيف ءرخأ قرط بابلا
 ةحوتفم ءارو ةمومضم ةمجعم لاذ اهدعبو ةلمهملا ءاحلا نوكسو ميم ا حتفب : ةروذحم وبأو

 فورحلا رخآ ءاي اهدعب ةلمهملا نيعلا نوكسو ميلا رسكب زيعم نب ةرمس : همساو ثينأت ءاتو

 دعس نب بهو نب ناذول نب نيعم نب سوأ ليقو ةملسم : ليقو « ناملس همسا ليق ءار مث ةحوتفم
 . حمج نبا

 وهو « ريهاشملاو داحآلا يف عيجرت ال نأ انتجحو يأ :ش ( ريهاشملا يف عيجرت ال هنأ انلو ) :م

 دواد وب هاور ام اهنمو « مدقت دقو عيجرت ريغ نم ديز نب هللا دبع ثيدح اهنم روهشم عمج
۸۰ 



 - لاله ينب دجسم يف- نابرعلا دجسم نذؤم رفعج ابأ تعمس لاق ةبعش ثيدح نم يئاسنلاو

 ناك اإ : لاق هنأ -هنع هللا يضر -رمع نبا نع عماجلا دجسملا نذؤم ىنثم ا يبأ ملسم نع ثدحي
 اذإ انكف ةالصلا تماق دق لوقي هنأ ريغ ةرم ةماقإلاو نيترم نيترم ةَ هللا لوسر دهع ىلع ناذألا

 (امهيحيحص» يف نابح نباو ةيزخ نبا هاورو . "ةالصلا ىلإ انجرح مث انأضوت ةماقإلا انعمس
 ىنثم ىنثم :١ ظفلب «هدنسم)» يف ةناوع وبأ هاورو . عيجرت هيف نكي مل هنآ ىلع حيرص ليلداذهو

 . «ىدارف ةماقإلاو

 هللا دبع نب نمحرلا دبع نب دمحم انثدح «طسوألا همجعم» يف يناربطلا هاور ام اهنمو

 ء ةروذحم يبأ نب كلم ا دبع نب ليعامسإ نب ميهاربإ انثدح ليضفلا نب رفعج وبأ انثدح يدادغبلا

 يلع ىقلأ لوقي ةروذحم ابأ هابأ عمس هنأ هلوقب ةروذحم يبأ نب كلم ا دبع يدج تعمس لاق

 . "ىيجرت هيف ركذي مل « هرخآ ىلإ ربكأ هللا «ربكأ هللا اًقرح اًفرح ناذألا ةا هللا لوسر

 لوسر ةرضحب -هنع هللا يضر- قيدصلا ركب يبأ ىلوم -هنع هللا يضر -لالب ناذأ اهنمو

 هللا لوسر يفوت نأ ىلإ مالسإلا لهأ قالطإب ةي هللا لوسر نذؤم وهو ارضحو ارفس ليي هللا

 -هنع هللا يضر- قيدصلا ركب يبأ يفوت نأ ىلإ -هنع هللا يضر- قتيدصلا ركب يبأ نذؤمو ةي

 لصأ وه يذلا ديز نب هللا دبع ثيدح انلو : لوقي ثيح يزارتألا نم بجعلاو « عيجرت ريغ نم
 دقو ءريهاشملا يف عيجرت ال هنأ «ةيادهلا »بحاص لوق ىنعم وهو عيجرتلا هيف ركذي ملو ناذألا

 ديز نب هللا دبع ثيدح نأل ةدحاو قوف عمج وهو «ةريهشلا راثآلا ريهاشملا نم دارملا نأ انركذ

 ثيح لمكألا هعبتو «رارسألا »بحاص هركذ ام هنم بجعأو «ريهاشملا هيلع قلطي فيكف دحاو

 نأ يهو هتصق يف تيور ةمكحل كلذب هرمأ-مالسلاو ةالصلا -هيلع يبنلا نأ وهو هحرش يف هركذ

 ا هللا لوسر هرمأ ملسأ املف اديدش اًضغب مالسإللا لبق ةي هللا لوسر ضغبي ناك ةروذحم ابأ

 لوسرل ةبحم هديزيل وأ قحلا نم ءايح ال هنأ ملعيل امإ «كتوص اهب ددماو عجرا هل لاقو هنذأ كرعو

 .ةداهشلا تاملك ريركتب يي هللا

 «ريبكتلاب هتوص عفر نأ دعب اًضيأ هللا مسا ركذ دنع هتوص ضفخ هنإف فيعض اذه :تلق

 ملعتلا ةلاح راركتلاب هرمأ -مالسلا هيلع- هنأ روهشملاو هنذأ كرع هنأ ثيدحلا بتك يف لقني ملو

 . عيجرتلاب هرمأ هنأ نظف ميلعتلا يف -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا ةداع ناك وهو «هملعت نسحف

 ء(هدنسم» يف ةناوع يبأل ىعليزلا ظفاحلا هازعو ]1١[ يئاسنلاو « ٤۸۳[ ء٩۸۲1 دواد يبأ ننس» : نسح (۱)

 . ٩ )۳۹۸/١( ةيارلا بصن» . ثيدحلا دانس إل يزوجلا نبا حيحصت لقنو

 : « هننس» يف دواد وبأ هاورو « هريغو ملسم دنع يتلا ةمدقتملا ةياورلل ضراعم اذهو : يعليزلا ظفاحلا لاق (۲)

 . عيجرتلا هيفو « دانسإلا اذهب هركذف ليعامسإ نب ميهاربإ انث يليفنلا انثدح

۸۱ 



 « مونلا نم ريخ ةالصلا : حالفلا دعب رجفلا ناذأ يف ديزيو « اًعيجرت هنظف اًميلعت هاور ام ناكو
 هيلع يبنلا دجو نيح « -نيترم- مونلا نم ريخ ةالصلا : لاق - هنع هللا يضر - الالب نأل؛ نيترم

 ‹ « كناذآ يف هلعجا ! لالب اي اذه نسحأ ام : مالسلا هيلع لاقف . ادقار مالسلا

 نم ءايح هعم ىقبي نأ نم هنايإ يف صلخأ ةروذحم ابأ نإف هبشأ ليوأتلا اذه : يتاعاسلا نبا لاقو

 : لاقو هب ينرمأي الو هيي هللا لوسر يل لاق : لاق مث هثیدح يف ملسم رکذ نکل ‹ةهارك وأ هموق

 ةداهشلا هيلع داعأ هناذآل ةي هللا لوسرل اهراكو ارفاك ناكو ةه هللا لوسر هيقل امل ةروذحم ابأ نإ

 فالخ اهنم نورفني اوناك مهنإف «نيكرشملا هباحصأ ىلع اهرركيو اهظفحيو هدنع تبشتل اهرركو
 رمأي مل -مالسلاو ةالصلا هيلع- هنأ ليلدب كلذك رمألا سيلو ناذألا نم اهيفو اهريغ نم مهروفن
 . هنع هللا يضر- الالب هب

 لهأ هيلع ةروذحم يبأ ناذأ لاقيو عجري ال ناك الالب نأ يف فلتخي ال : يزوجلا نبا لاقو

 نم نيرخأتملا ىلع لمعلا نوك : امهدحأ نيهجوب ىلوأ وهو ةنيدملا له هيلع هيلإ انبهذ امو ةكم

 .رومألا

 ةكمب ةروذحم يبأ ناذأو « هل ررقف هيلع علطم هيي هللا لوسر ةرضحب لالب ناذأ نأ : يناثلاو

 مل يعفاشلا نأ هيلع دزنو . ناذألا نم هنطاب ملعيال هلعلف- مالسلاو ةالصلا هيلع - هنع بئاغ

 . مهدنع حيحصلا بهذملا ىلع هننس نم هلعج لب ناذألا ناكر نم هلعجي

 ناذألا عورش لوأ يف ديز نب هللا دبع ثيدحو ةكم حتف دعب ةروذحم يبأ ناذآ : تلق نإف

 نأ ىلإ هعوجر دعب ةنيدملاب هعم نذؤي لالبو ءةنيدملا ىلإ ةي يبنلا عجر دق سيلأ : تلق

 ناذأ وه يذلا ناذألا ىلع -مالسلاو ةالصلا هيلع- هرمأ دقف ‹عيجرت الب ي هللا لوسر يفوت

 ريغ نم -لالب ناذآ ينعي- اذه انموي ىلإ اب يبنلا نامز نم فراعت :؟عفانملا يفو . هللا دبع

 . لوبقلاب ةميلسلا عابطلا هتقلتو لوقنملا [. . . .] ةلمج نم سوفنلا يف رقتسا ام فرعلاو « عيجرت

 ةروذحم يبأ ثيدح نم يعفاشلا هاور ام ناكو يأ :ش ( اعيجرت هنظف اًميلعت هاور ام ناكو ) :م

 مالكلا رم دقو «ناذألا لص يف وهو عيجرت هنأ ةروذحم وب هنظف هل هررك ثيح هل ميلعتلا لجأل

 . یفوتسم هيف

 هيلع تلد ةيلاقملاو ةيلاحلا ةنيرقلاب نذؤملا يأ :ش ٠٠١( حالفلا دعب رجفلا ناذأ يف ديزيو) :م

 الالب نال ؛نيترم مونلا نسم ريخ ةالصلا حإلفلا دعب رجفلا ناذأ يف ) :م ركذلا لبق ارامضإ نوكي الف

 اي اذه نسحأ ام مالسلا هيلع لاقف ادقار ب يبنلا دجو نيح مونلا نم ريخ ةالصلا لاق -هنع هللا يضر

 نب دمحم انثدح٤ ريبكلا همجعم» يف يناربطلا هاور ثيدحلا اذه . :ش ( كناذآ يف هلعجا ! لالب

 ةريره يبأ نع ديزي نب فسوي نع بهو نب هللا دبع انث ديمح نب بوقعي انث يكمل ا غئاصلا يلع
AY 



 دق : حالفلا دعب اهيف ديزي هنأ الإ ‹ ناذألا لثم ةماقإلاو ‹ ةلفغو مون تقو هنأل؛ هب رجفلا صخو

 ءءامسلا نم لزانلا كلملا لعف اذكه نيترم « ةالصلا تماق

 ادقار هدجوف حبصلاب هنذؤي يبنلا ىلإ ىتآ هنآ - -هنع هللا يضر- لالب نع رمع نب صفح نع

 . ٤ كناذأ يف هلعجا لالب اي اذه نسحأ ام :١ مالسلا هيلع لاقف نيترم مونلا نم ريخ ةالصلا : لاقف

 ىسوم نب دمحم انثدح نادبع انثدح مث «ناذألا باتك» يف خيشلا وبأ ظفاحلا هجرخأو

 ىلإ لالب ءاج -امهنع هللا يضر -رمع نبا لاق :لاق ءاكبلا ينعي نازحلا فلخ انثدح يشرجلا

 كناذأ يف هلعجا» لاقف مونلا نم ريخ ةالصلا : لاقف لفغأ دق ادقار هدجوف ةالصلاب هنذؤي ايب يبنلا
 . حبصلل نذأ اذإ اهلوقي لالب لعجف ؛حبصلل تنذأ اذإ

 نع رمعم نع كرابملا نب هللا دبع انثدح عفار نب رمع انثدح# هننس» يف ةجام نبا ىورو

 : لاقف مئان وه ليقف رجفلا ةالصل هنذؤي ءب يبنلا ىتأ هنأ لالب نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا

 . " كلذ ىلع رمألا تبثف رجفلا نيذأت يف ترقأف مونلا نم ريخ ةالصلا مونلا نم ريخ ةالصلا

 نع نيريس نبا ثيدح نم «امهيننس »يف يقهيبلا مث ينطقرادلاو ؛هحيحص» يف ةيزخ نبا یورو
 . "مونا نم ريخ ةالصلا لاق حالفلا ىلع يح رجفلا ناذأ يف نذؤملا لاق اذإ ةنسلا نم : لاق سنأ

 . مونلا نم ريخ ةالصلا هلوقب يأ :ش ( هب رجفلا صخو ) :م

 . رجفلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 :م . ليللا لوأ رهس اذإ اميس الو مونلا ىلحي ليللا رخآ نأل :ش ( ةلفغو مون تقو ) :م

 ( اهيف ديزي ) :م . نذؤملا ن الإ يأ :ش ( هنآ الإ ) :م . هتئيه يف ناذألا لثم يأ :ش ( لثم ةماقإلاو)

 . ةماقإلا يف يأ :ش

 دعب ماقأ ينعي :ش (ء ءامسلا نم لزانلا كلملا لعف اذكه نيترم ةالصلا تماق دق حالفلا دعب ) :م

 يبأ نبا ىلإ هدانسإب دواد وبأ یورو . نيترم ةالصلا تماق دق حالفلا دعب ىدارفو ىنثم ناذألا دح
 نأ ينبجعأ دقل» : لاق ةا هللا لوسر نآ انباحصأ انثدحو : لاق « لاوحأ ةثالث ةالصلا : لاق ىليل

 ةالصلا ريخب نوداني رودلا يف الجر ثبأ نأ تممه دقل ىتح« ةدحاو نينمؤملا وأ نيملسملا ةالص نوكت

 نأ اوداكو اوضقي ىتح ةالصلا ريخب نيملسملا نوداني ماطآلا ىلع نوموقي الاجر رمآ نأ تممه یتح

 تيأر كمامتها نم تيأر ال تعجر امل ينإ هللا لوسر اي : لاقف راصنألا نم لجر ءاجف «اوضقني

 ‹ فعض « بساك نب بوقعي هدنس يف : يفلسلا يدم خيشلا لاق ]٠٠۸١[ يناربطلا « ريبكلا مجعملا » (1)

 . يرهزلا هنع درفت رمع نب صفحو
 يف يناربطلاو ]۱۸۲١٠[« «هفنصم» يف قازرلا دبعو « ]۷١١[ هجام نبا هجرحخأ « الالب قتلي مل ديعس : عطقنم (۲)

 . (۱۰۷۸) ٤ریبکلا»

 . )٤۲۳/١( «ںیہکلا ننسلا )( 
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 دق لوقي هنأ الإ اهلثم لاقف ماق مث دعق مث نذأف دجسملا ىلع ماقف نيرضخأ نيبوث هيلع ناك الجر

 رمف ذخأو رمع لقي مل وأ ريخ كاردإ دعب- ىنمم لا نبا- لاق : سانلا لوقت نأ الولو ةالصلا تماق

 . « تييحتسا تقبس ال نکلو ىأر يذلا لثم تيأر دقف انآ امأ :رمع لاقف : لاق نذؤيلف الالب

 ةلبقلا لبقتساف نارضحخأ نابوث هيلع اًصخش تيأر ينإ هيفو ًالوطم «هدنسم» يف دمحأ هجرخأو
 لاق مث ةعاس لهمأ مث ناذألا نم غرف ىتح ىنثم هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ربكأ هللا ربكأ هللا : لاقف
 : اك هللا لوسر لاقف ةالصلا تماق دق ةالصلا تماق دق كلذ يف ديزي هنأ هريغ هلاق يذلا لشم

 . 7 ىيدحلا . اهب نذأ نم لوأ- هنع هللا يضر- لالب ناکف « الالب اهملع»

 . راسي ىليل يبأ مساو نمحرلا دبع وه ىليل يبأ نبا : هلوق

 «تاليوحت ثالث تلوح وأ تاريغت ثالث تريغ يأ « لاوحأ ةثالث ةالصلا تلحأ : هلوق

 - لبج نب ذاعم نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع هيفو ؟دمحأ دنسم» يف يغبني امك اهرسف دقو
 ةالصلا هيلع- يبنلا نإف ةالصلا لاوحأ اهنإف لاوحأ ةثالث ةالصلا تلحأ: لاق -هنع هللا يضر

 هيلع لزنأ لجو زع هللا نإ مث سدقملا تيب ىلإ ارهش رشع ةعبس يلصي وهو ةنيدملا مدق- مالسلاو
 اذهف ةكم ىلإ هجوتف ٥١( ةيآلا : ةرقبلا ) € اهاضرت ةلبق كنيلونلف ءامسلا يف كهجو بلقت ىرن دق #
 نإ مث اوضقني نأ اوداك وأ اوضقن ىتح اًضعب مهضعب اهب نذؤیو ةالصلل نوعمتجي اوناكو لوح

 تيآر ينإ هللا لوسر اي»:لاقف ةه هللا لوسر ىتأ ديز نب هللا دبع هل لاقي راصنألا نم الجر

 ىضمف لاق برق نع انركذ امك اهب نذأ نم لوأ لالب ناکف هلوق ىلإ نارضحخأ نابوث هيلع ًاصخش
 ريغ هب فاط يذلا لثم يب فاط دق هنإ يَ هللا لوسر اي : لاقف -هنع هللا يضر -باطخلا نب رمع

 . نالوح ناذهو «ينقبس هنآ

 نوكيف ةباحصلا نم ةعامج نم عمس دق وهف ةباحصلا هب دارأ نإ انباحصأ ثيدحو : هلوق

 . يرذنملا هلاق لسرم وهف الإو ادنسم ثيدحلا

 شمعألا انث عيكو انث لاقف «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا كلذب حرص ةباحصلا هب دارأ لب : تلق

 ديز نب هللا دبع نأ ةي دمحم باحصأ انثدح لاق ىليل يبأ نب نمحرلادبع نع ةرم نب ورمع نع

 نادرب هيلعو ماق ًالجر نأك مانملا يف تيأر هللا لوسر اي: لاقف يب يبنلا ىلإ ءاج يراصنألا
 يف لاق هب عيكو نع «هننس» يف يقهيبلا هجرخأو «ىنثم ىنثم نذأف طئاح ىلع ماقف «نارضخأ
 -ةباحصلا ةلادع يف ةعامحلا بهذم ىلع لصتم وهو « نيحيحصلا لاجر هلاجر اذهو : «مامولا»

 . رضت ال مهئامسأ ةلاهج نأو -مهنع هللا يضر

 دمحأو (۷۹ )١/ يواحطلاو )١/ ٤١١( يقهيبلاو « ىنثم ىنثم ةماقإلا نأ ءاج ام باب «هننس» يف يذمرتلا هاور (1)

 )۲٤٦/٠( « «فنصملا» يف ةبيش يبأ نباو )١/ ٠٤١( .
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 الإ ‹ ىدارف ىدارف اهنإ :هلوق يف - ىلاعت هللا همحر - يعفاشلا ىلع ةجح وه مث « روهشملا وهو

 . نيترم ةالصلا تماق دق : هلوق

 ةملكو رشنلا وهو ثبلا نم قرف ال يأ ثبأ نأ : هلوق يوارلا نم كش نينمؤملا نم وأ : هلوق

 . ةيردصم نأ

 . لئابقلا يأ رودلا يف : هلوق

 . اهتقوب يأ ةالصلا ءيجي : هلوق

 امهتينبأ ةنيدملا ماطآو عفترم ءانب وهو ءاطلاو ةزمهلا مضب مطأ عمج : ماطآلا ىلع :هلوق

 . ةنيدملا لهأ نوصح : ماطآلا: حاحصلا يفو . ةعفترملا

 ا اوداك وأ :هلوق . سوقانلاب برضلا وهو ضقتلا نم فاقلا حتفب ضقن ىتح :هلرق

 وأ ىنعملاو يوارلا نم كش وهو رصني رصن باب نم ضقني ضقن نم هنأل فاقلا مضب اوضقني
 نب هللا دبع وه راصنألا نم لجر ءاجف هلوق ةبراقملا لاعفأ نم داك نأل سوقانلا سفن نم اوبرق

 . دمحأ ثيدح يف هب رسفم وهو يراصنألا ديز

 وهو نارضخأ نابوث هيلع ناك انركذ امك دمحأ ةياور ىفو نيرضخأ نيبوث هيلع ناک : هلوق

 دواد يبأ ةياور ههجوو هيلع هلوق هربخو اعوفرم نوکیف همسا وهو ناک لعاف نیبوث نأل « سایقلا

 ‹ ًالصأ ءيش يف لمعي الو يلصألا ىنعملاب لخت ال يتلا يأ يهو ةدئاز ناك نوكي نأ ابحص نأو

 اذإ : تلق . نيرضخأ نيبوث هيلع تيأرو الجر تيأر : ريدقتلاو ردقملا لعفلاب نيبوث بصن نوكيو

 ةدعق دعق مث هلوق ضقانلا ناكف ةياورلا تحص اذإ مهللا تافلكما هذه ىلإ جاتحي ال ديدشتلاب ناك

 ىنا نب دمحم وه ىنثملا نبا لاق : هلوق . ةئيهللف رسكلاب ة ةدعقلا امأو انه ةرملل هنأل فاقلا حتفب

 . دواد يبآ خويش دحأ ناورم نب ورمع وه ورمع لقي ملو : هلوقو . دواد يبأ خياشم دحأ

 لاقف : هلوق . يراصنألا ديز نب هللا دبع هب بطاخبي ءب يبنلا مالك نم ًالالب رمف : هلوق

 ىلع تعمس ينإ يف اهرسكبو انأ يف ةزمهلا حتفب انأ امأ- هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع وه

 . يتأب ركذأ نأ تييحتسا : هلوق . لوهجلملا ةغيص

 . لزانلا كلملا لعف اذكه فن ملا لاق يذلا كلملا وه نم :تلق نإف

 . رهظأ لوألاو هريغ السلا هيلع ليربج ليق دق: تلق

 تاملك راركت نم هيفو روهشملا وه ءامسلا نم لزانلا كالا ليق يأ :ش ( روهشملا وهو ) :م

 ررترم ةالصلا تماق دق هلوق يف امك ةماقإلا

 ( نيترم ةالصلا تماق دق هلوق يف الإ «ىدارف ىدارف اهنإ : هلوق يف يعفاشلا ىلع ةجح وه مث ) :م
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 نأ هلوق يف يعفاشلا ىلع ةجح ىنثم ىنثم ةماقإلا يف ءامسلا نم لزانلا كلملا لعف مث يأ :ش
 . رتولا درفلاو نادرف عمج هنأك سايقلا ريغ ىلع درف عمج ءافلا مضب ىدارف ىدارف ةماقإلا

 ظفل مث دقلا يف يعفاشلا لاقو . دمحأ لاق هبو ناترم يه ينعي ةالصلا تماق دق الإ : هلوق
 ىنثم ناذألا : لاق -مالسلا هيلع- هنأ ةروذحم يبأ نع يور امل كلام لاق هبو « ةرم اًضيأ ةماقإلا
 يبنلا دهع يف ناذألا ناك : لاق هنأ -هنع هللا يضر- رمع نبا نعو « ىدارف ىدارف ةماقإلاو ىنثم

 هيف عفشي نأ الالب رمأ- مالسلا هيلع- هنأ يور الو . ىدارف ىدارف ةماقإلاو نيترم نوترم ةَ
 ةماقإ ةماقإلا نم دوصققملاو غلبأ هراركت عمو مالعإلا ناذألاب دوصقملا نألو . ةماقإلا يف رتويو
 . اهتماقإل لجعأ دارفإلاب ةالصلا

 امو ةباحصلا رابك ثيداحأ ريهاشمو يراصنألا ديز نب هللا دبع ثيدح نم انركذ ام انلو

 هلوق نايتإ ىلعو « لوألا يف امهنيب قيرفتلاو ةماقإلا يف نيتملكلا نيب عمجلا ىلع لومحم هاور
 ال اهعفشا هل لاقف ةماقإلا رتوأ نذؤمب رم -هنع هللا يضر -اّيلع نأ يور ال توصلا عطقني ال ثيحب

 ]٠٠٠[ عورشلا ىلإ رسأ ينعي لجع اذإ دارفإلابو مهلوق نم اوركذ امو «(طيحملا» يف اذك كل ًابأ
 دهع يف ةماقإلا تناك : دهاجم لاقو ةيواعم درفأ نم لوأ : لاق هنأ يعخنلا نع يورو تماق دقب
 .ةجاحل زاوجلا ءارمأ ضعب هقحتسا ىتح ىنثم ىم ةي يبنلا

 يضر- سنأ ثيدح نم هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا جرخأ : تلق نإق
 نبا نع نابح نباو يثاسنلاو دواد وبأ جرخأو ةماقإلا رتويو ناذألا عفشي نأ الالب رمأ لاق- هنع هللا
 روكذملا يعفاشلا هب جتحا يذلا ةروذحم يبأ ثيدحو نآلا هانركذ ثيدحلا ناذألا ناك : لاق رمع
 دبع نب دمحم نبا- ميملا ديدشتب -رمعم نع هجام نبا جرخأو« هننس» يف ينطقرادلا هجر انآ
 هللا لوسر يدي نيب نذؤي الالب تيأر : لاق هللا دبع هيبأ نع دمحم يبا ينثدح عفار يبا نب هللا
 دهع ىلع ناذألا ناك :لاق عوكألا نب ةملس نع ينطقرادلا جرخأو . ميقيو ىنثم ىنثم ةَ

 . یدارف ةماقإلاو ینثم ینشم ا هللا لوسر
 ناذألا ناك لاق هيبأ نع ةفينح يبأ نبا نع نوع نع قاحسإ نب دمحم نع يقهيبلا جرخأو

 . ةدحاو ةرم ةماقإلاو ىنثم ىنثمةب هللا لوسر دهع ىلع

 نع ىور يذمرتلا اذهف « هيلإ انبهذ ام لشم ةباحصلا ريهاشم ثيداحأ انلق دق: تلق
 ناذألا يف اًعفش اعفش ةي هللا لوسر ناذآ ناك : لاق ديز نب هللا دبع نع ىليل يبأ نب نمحرلادبع
 نأ ةروذحم يبأ نع زيريحم نب هللا دبع ثيدح نم هجام نباو دواد وبأ یورو« ةماقإلاو

 لاقو .« ةملك ةرشع عست ةروذحم وبأ اهدع مث »: هيف يئاءنلا لاقو . ناذألا هملع ةي هللا لوسر
 ةماقإلاو ناذألا هملعف : هظفلو «هحيحص» يف ةيزخ نبا هاورو حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا
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 . (هحیحص) یف نابح نبا هاور كلذكو « ینثم ینثم

 مل اًملسم نأ اهدحأ هوجوب ظوفحم ريغ يدنع ثيدحلا اذه : يقهيبلا لاق : تلق نإف

 لوحألا رماع نع يئاوتسدلا ماشه هاور دق ثيدحلا اذه نأل هكرتي مل اًظوفحم ناک ولو «هجرخی

 . (هحيحص) يف ملسم هجرخأ امك ةماقإلا ركذ نود

 . هفالخ هنع يور دق ةروذحم ابا ن : يناثلاو

 لعف امل اتباث امكح اذه ناك ولو هدالوأ الو « ةروذحم وبأ هيلع مدي مل ربخلا اذه ن ثلاثلاو

 . فالخب

 ‹حيحصلا لك جارخإ مزتلي مل هنأل < هتحص مدع ىلع لدي ال هايإ ملسم جيرخت مدع: تلق

 عقي دق هنأل تاياورلا نم هريغ فالخب ددعلا ىف طلغلا ىفني رشع ةعبسو رشع ةعستب ددعلا نيعتيو

 . امهل ةعباتم تدجو دق اضيأو طاقسإو فالتخا اهيف

 دحاولا دبع نب رماع نع ةورع يبأ نب ديعس نع يناربطلا هجرخأ امك رماع نع ةياور يف مث

 عست ناذألا اب هللا لوسر ينملع : لاق ةروذحم يبأ نع زيريحم نب هللا دبع نع لوحکم نع

 . ةملك ةرشع عبس ةماقإلاو ةملك ةرشع

 ةدمع نأل فيعضتلا باب يف ال حيجرتلا باب يف لخاد اذه نأ ثلاشلا نع باوجملاو

 اذإو ‹ خسانلا دوجول اهب لمعي الو الودع اهتاور تناك اذإ اهتحصب مكحي ةخوسنملا ثيداحألا نأ

 . هيف سانلا فلتخي دقف حيجرتلا ىلإ رمألا لاق

 هيفو بئاسلا نب نامثع نع جيرج نبا نع هجرخأ دواد يبأ دنع ىرخأ قيرط هلو :تلق

 نب كيرش نع هجرخأ يواحطلا دنع رخآ قيرط هلو « ةرسفم اهركذ مث «نيترم ةماقإلا ينملعو»
 )۳ ل

 . ىنثم ىنثم ميقيو ىنثم ىنثم نذؤي ةروذحم ابأ تعمس لاق عيفر نب زيزعلا دبع

 هجرخأ [رخآ] ثيدحو « ةقث عيفر نب زيزعلادبع نع نيعم نب ىيحي نع مامإلا [يف] لاقو

 ةماقإلا ينثي ناك الالب نأ دوسألا نع ميهاربإ نع دامح نع رمعم انربخأ «هفنصم» يف قازرلا دبع

 )١( ةيارلا بصن» يف ٠: ةروذحم يبآ نب كلملا دبع نب زيزعلا دبع نب ميهاربإ انأ هيوهار نب قاحسإ نع دنسأ مث ‹«
 هلوأ ريبكتلا عيبرتب ًارسفم ناذألا ركذف « ةماقإلا هذه نوميقيو ناذألا اذه نونذؤي يدجو يب تكردأ : لاق ‹

 ةماقإلاو « هللا الإ هلإ الب متخيو « ريبكتلاو ‹ نيتلعيحلا ةينثتو « ىنثم ىنشم اهب عجري مث « نيتداهشلا ةينشتو

 ها . اهرخآو اهلوأ « ريبكتلا ةينثتو « ىدارف )١/ ۳۷١(بتحقيقي .

 ۰ . (۴)۸۱/۱ راثآلا حرش» (۲)
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 «هفنصما» يف ينطقرادلا هاور قازرلا دبع قتيرط نمو . ريبكتلاب متخيو ريبكتلاب أدبي ناكو

 . «راثآلا حرش »يف يواحطلاو

 .ًالالب كردي مل : دوسألاو «قيقحتلا »يف يزوجلا نبا لاق : تلق نإف

 . رظن هلاق اميفو :“ حيقنتلا »بحاص لاق : تلق

 «هننس» يف ينطقرادلا هجرخآ رخآ ثيدحو . ًاثيدح لالب نع دوسألل يئاسنلا ىور دقو

 هقثو ءاکبلا دايز هیفو ینثم ینثم میقیو « ینٹم ینثم ب يبنلل نذؤي ناك هنآ لالب ىلإ هدانسإب

 . ملسم هب جتحاو قودص :ةعرز وبأ لاقو «دمحأ

 نم يواحطلا ىور اًضيأو دايزب ثيدحلا اذه «ءافعضلا» باتك ىف نابح نبا ليلعت اذهب دريو

 نأ عوكألا نب ةملس ىلوم ديبع نع ةثراح نب عمجم نع ليعامسإ نب ميهاربإ نع عيكو ثيدح

 دمحم انث ةيزخ نع دمحم انثدح .ةماقإللاو ناذألا ينثي ناك -هنع هللا يضر- عوكألا نب ةملس

 یىنثم نذڙي -هنع هللا يضر- نابوث ناك : لاق ميهاربإ نع دامح نع ةملس نب دامح انث نانس نبا

 . ةينئتلا لصألا نأو ءارمألا هثدحأ ءيش وه امنإ ةرم ةرم ةماقإلا يف : لاق

 ةماقإلا ةفينح وبأ لاقو : «ملسم حرش» يف يوونلا لوق نأ لئالدلا هذهب كل رهظ دق : تلق

 . ذاش بهذملااذهو . ةملك ةرشع عبس

 ؟ةحيحصلا رابخألاو ثيداحألا هذه دوجو عم اًداش نوكي فيكو « هيلإ تفتلي ال هيأر : تلق

 لوق يوونلا لاقو . عوفرملا مكح يف ثيدحلا لالب- هنع هللا يضر- سن لوق : تلق نإف

 يباحصلا لاق ءاوس عوفرم ةملك هوحنو اذكب سانلا رمأو اذك نع انيهنو اذكه انرمأ يباحصلا

 . هتافو دعب وأ ةي هللا لوسر ةايح ىف كلذ

 . تالامتحالا هوجو انه قالطأإإلا نم : تلق

 انيهن وأ اذكب انرمأ هللا لوسر دعب يباحصلا لوقي نأ زاوجل «ملسم ريغ ها -ءاوس- : هلوق

 . نيدشارلا ءافلخلا دحأ ىهانلاو رمآلا نوكيو اذك نع

 نعًالضف «ةدحاو ةهج نم اذه سنأ ثيدح يزاوي ال ةروذحم ىبأ ثيدح : تلق نإف

 ‹ ةظوفحم ريغ ةماقإلا ةينثت يف ةظفللا هذه نأ ىلإ اوبهذ ظافحلا نم ةعامجلا نأ عم اهلك تاهجلا

 نإ : لوقي ةروذحم ابأ هابأ عمس هنأ ةروذحم يبأ نب كلملا دبع نع ىرخأ قيرط نع اوور مث

 )( فنصملا ٤] > ]۱۷٠۹يواحطلاو )١/ ۸٠( « ينطقرادلاو )۲٤۲/۱( .
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 تمقأ اذإو «لسرتف تنذآ اذإ»: لالبل -مالسلا هيلع - هلوقل ؛ةماقإلا يف ردحيو ناذألا يف لسرتيو

 ‹ بابحتسالا نايب اذهو .«ردحاف

 . ةماقإلا رتويو ناذألا عفشي نأ هرمأ- مالسلا هيلع -يبنلا

 . ةظفللا هذه اوححص نابح نباو ةيزخ نباو يذمرتلا نأ انركذ دق : تلق

 لالب ناذأ نأل خوسنم هنإ لوقن نكلو « تباث ثيدحلا نأو ةظوفحم هذه نأ انملس : تلق نإف

 . نيناذألا رخآ وه

 هيلع لدي امك ناذألا عرش ام لوأ يف ناك اغنإ لالب ثيدح نأل خوسنم هنأ ملسن ال : تلق

 . ةديدم ةدم امهنيبو نينح ماع ناك ةروذحم يبأو ‹سنأ ثيدح

 «لجعي مل اذإ ةبارق يف لسرت لاقي «ليجعتلا كرت : لسرتلا :ش ( ناذألا يف لسرتيو ) :م

 . نوكسلاو ةنيهلا يهو لسرلا هنمو « لسرلا بلط ليسرتلا ةقيقحو دشأ يأ : كلسر ىلع هنمو

 ىواتفلا»يفو رصني رصن باب نم وهو ةعرسلا وهو ءردحلا نم :ش ( ةماقإلا يف ردحيو ) :م

 لسرت ولو . لصفي ألو امهنيب لصقي نأ ىرحألاو « نيتملك نيب لصفي نأ لسرتلا « ةيرهاظلا
 . دوصقملا لوصحل زاج ناذألا يف ردحو ةماقإلا يف لسرت وأ هيف ردح وأ امهيف ٠

 ( ردحاف تمقأ اذإو «لسرتف تنذأ اذإ -هنع هللا يضر- لالبل - مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقل ) م

 ءاطعو نسجل ا نع ملسم نب ىيحي انث ميعن نب معنملا دبع نع يذمرتلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش

 «ردحاف تمقأ اذإو لسرتف تنذأ اذإ » : لالبل لاق ةي هللا لوسر نأ -هنع هللا ىضر- رباج نع

 ءاضقل لخد اذإ رصتعملاو هبرش نم براشلاو هلكأ نم لكآلا غرفي ام ردق كنماقإو كناذأ نيب لعجاو

 دبع ثيدح نم هجولا اذه نم الإ هفرعن ال ثيدح اذه : يذمرتلا لاق « طوغتملا ديرأو “'« هتجاح

 . ىهتناو لوهجم دانسإ وهو معنملا

 هب جاجتحالا زوجي ال ادج ثیدحلا رکنم : متاح وبأ لاقو «ينطقرادلا هفعض اذه معنملا دبعو

 : لاق مثءاوس هب ملسم نب ییحي انث يراوسألا دئاف نب ورمع نع «هكردتسم» يف مكاحلا هجرخأو

 لاق : يبهذلا لاق ‹ هاجرخي ملو « دئاف نب ورمع ريغ هيف نوعطم هدانسإ يف سيل ثيدحلا اذه

 ةلمهملا ءاحلاب « رذحاف تمقأ اذإو» يدع نب دمحأ ىورو« كورتم دئاف نب ورمع : ىنطقرادلا

 اهنأ هملعتلو هتردح دقف هيف تعرسا ءيش لک : سراف نبا لاق عرسأ يأ ةمجعملا لاذلا رسكو

 نیبي ملو هریغو يذمرتلا هاور لاقو هحرش يف ثيدحلا اذه يزارتألا یور دقو . حاورألاو حورلا

 . هلاح

 نايب ةماقإلا يف ردحلاو ناذألا لسرت نم ركذ يذلا اذه يأ :ش ( بابحتسالا نايب اذهو ) :م

 . (۱۹۲ /۷) «لماکلا» يف يدع نباو « ]۱۹٩[ «يذمرتلا ننس» : ادج فیعض (۱)
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 ؛ زاج لابقتسالا كرت ولو « ةلبقلا لبقتسم نذأ ءامسلا نم لزانلا كلا نأل ؛ ةلبقلا امهب لبقتسيو

 باطخ هنآل ؛ةرسيو ةنمب حالفلاو ةالصلل ههجو لوحيو « ةنسلا ةفلاخمل هركيو ٠ دوصقملا لوصحل

 ‹ هب مههجاويف موقلل
a 

 نايب اذهو : لاق ثيح ةهاركلا مدع ىلإ ريشم نتملا يف هركذأسو يفاكلا يفو . بابحتسالا

 . رظن هيفو بابحتسالا

 نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ : رذنملا نبا لاق « ةماقإلاو ناذألاب يأ :ش ( ةلبقلا امهب لبقتسيو ) :م
 ةداهشلاو ءانثلاو ءاعدلا ىلع لمتشمامهنم دحاو لك نأل ةلبقلا لابقتسا ناذألا يف ةنسلا
 ةالصلا ناهبشي امهنألو ةلبقلا لابقتسا نيركاذلاو نيعادلا لا وحأ نسحأو «ةلاسرلاو ةينادحولاب
 . كولملا باجحو رهظلا ةنسك اًمدقم عبتلا نوكي نأ زوجيو ةالصلا يف امك ةلبقلا امهب لبقتسيف

 يبأ نب نمحرلا دبع ثيدح يف هدعب :ش ( ةلبقلا لبقتسم نذآ ءامسلا نم لزانلا كلملا نأل ) :م

 وبأو «هدنسم» يف دمحأ هجرخأ « ربكأ هللا ربكأ هللا لاقو ةلبقلا لبقتساف» هيف لاقو ذاعم نع ىليل
 . نذأ يف يذلا ريمضلا نم لاح ةلبقلا لبقتسم هلوق .« هننس» يف دواد

 . ةلبقلا لابقتسا يأ :ش ( لابقتسالا كرت ولو ) :م

 . مدقت يذلا ايؤرلا ثيدح نم يور ام ةنسلاب دارأ :ش ( ةنسلا ةفلاخمل هركيو ) :م

 . هب ملعلل ركذلا لبق رامضإب سيلو نذؤملا يأ :ش ( لوحيو ) :م

 . حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح هلوق دنع ينعي :ش ( حالفلاو ةالصلل ههجو ) :م

 ءامهيف لوألا حتفبو ةرسي يف نيسلا نوكسو ةني يف ميملا نوكسب :ش ( ةرسيو ةن ) :م
 ةني نأل كلذو بترم رشنو فل هيف : ليقو . ةيفرظلا ىلع نابوصنم امهو ةرسيملا فالح ةنميملاو

 ةرسيملاو ةنميملا نم دحاو لك ليقو حالفلا ىلع يح ىلإ عجري ةرسيو ةالصلا ىلع يح ىلإ عجري
 يح لوقي مث ةرسي لوقي مث ةن ةالصلا ىلع يح لوقي نأب اعيمج «حالفلاو ةالصلا ىلإ فرصني

 . لوألا وه حصألا ليقو ةرسي لوقي مث ةني حالفلا ىلع

 مهنأل موقلا نم هءارو ناك نم هجوي نأ يخبني ناك موقلل ةهجاوملا ناذأ تناك نإف : تلق نإف

 . هب لوصخي

 ىلع اهب ىتؤيف ةنس هنأل لوحت هنأ حيحصلاو لوحي ال هدحو ىلص ول :لالخلا نعو . ةرسيو ةني
۹۰ 



 ‹«نسحف هتعموص يف رادتسا نإو

 يشاترمتلا ركذو « «طيحملا» يف اذك ةرسيو ةنيي ههجو لوحي هب ىتؤي دولومل نذأ ول اولاق « لاح لك
 . نورظني سانأل الإ ةماقإلا يف لوحي ال هنأ

 عضوملا يهو هتعموص يف نذؤملا رادتسا نإو يآ :ش ( نسحف هتعموص يف رادتسا نإو ) :م

 نم ةرانملا سأر ىلعام ةعموصلا : يزارتألا لاقو . نذؤي نذؤملا اهيف فقي ةنذئملا سأر ىلع يلاعلا

 ىمسي سرلا ددحملا قيقدلا ءيشلاو ةدئاز هيف واولاو ىراصنلل لصألا يف ةعموصلا تلق . ةنذعملا

 هتعموص يف رادتساو : لمكألا لاقو ةلقوح ىورو .سأرلا ةقيقد اهنأل ةعموصلا هنمو ًاعمصم

 رخآ ءيش ىلإ عجري نسحلاو نسح ةرادتسالا يف مالكلاو ىتآ نيأ نم روهظلا : تلق رهاظ وهف

 . رمألا سفن يف

 نع يروثلا نايفس انث قازرلا دبع انث ناليغ نب دومحم انثدح يذمرتلا ىور دقف لوألا امآ

 (هينذآ يف هاعبص أو انهه هاف عبتيو روديو نذؤي الالب تیأر » : لاق هيبأ نع ةفيحج يبأ نبنوع

 . حيحص نسح ثيدحلا لاقو

 ‹ةكجب ةي يبنلا تيتأ » : لاق هيبأ نع ةفيحج يبأ نب نوع ثيدح نم دواد وبآ ىور : تلق نإف
 ىلع يح غلب املف «نذأف حطبألا ىلإ جرخ الالب تيأر هيفو ثيدحلا . «مدأ نم ءارمح ةبق يف وهو

 . ردتسي ملو ًالامشو اتي هقنع ىول حالفلا ىلع يح حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح ةالصلا

 نحنو ةفيحج يبأ ثيدح يف ةحيحصلا قرطلا نم تسيل ناذألا يف ةرادتسالا يقهيبلا لاقو

 . هب جتحم ريغ جاجحلاو «ةورع نع ةاطرأ نب جاجح نع هاور نايفس نب مهوتن

 . ةرادتسالا هيف سيلو هب نايفس نع ديلو نب هللا دبع نع دنسأ مث «هيف مهو قازرلا دبعو

 يف اجرخم هنوک: تلق ردتسي ملو هيفو هيف نوع نع عيبرلا نب د سيق ثیدح نم هانیور دقو

 . مزال ريغ «حيحصلا»

 كورتم قازرلا دبع ىلإ مهولا ةبسن امأو ناسللا همعتأ وهو هانركذ امك يذمرتلا هححص دقو

 اًضيأ هعباتو هوحن هب نايفس نع لمؤم نع «هحيحص) ىف ةناوع وبأ هجرخأ امك « هايإ لمؤم ةعباتمب

 نأ همهوت نإو «يراخبلا باتك »ىلع «هجرختسم» يف ميعن وبأ هجرخأ يدهم نب نمحرلا دبع

 نع مدآ نب ىیحي نع يناربطلا هجرخأ امن هب احرصم ءاج دقف ةاطرأ نب جاجح نم عمس نايفس

 ییحی لاقو . انههو انھھ ہاف عبصأف نذ الالب تيأر لاق هببأ نع ةفيحج يبأ نب ةورع نع نايفس

 مل انوع انيقل املف هناذأ يف رادتساو : لاق هنأ نوع نع ركذي ةاطرأ نب جاجح ناك :نايفس لاق

 ١ . رادتساو هيف رکذی

 نب ديز نع اًضيأ يناربطلا هجرخأ . جاجحلا ةهج ريغ نم ةرادتسالا تءاج دقف اًضيأو
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 تناك نأ سلا وه امك امھناکم هیمدق تابث عم «الامشر انی هجولا لیوحت عطتسی مل اذِإ ہدارمو

 كلذب «هينذأ يف هيعبصأ لعجي نأ نذؤملل لضفألاو الف ةجاح ريغ نم امأف ‹ ةعستم ةعموصلا

 « - هنع هللا يضر- الالب مالسلا هيلع يبنلا رمأ

 . «ريدتسي لعجو هينذأ يف هيعبصأ لعجو نذأف لالب ماقف ةالصلا

 هيعبصأ عضوف لعجف ءاحطبلاب ةي هللا لوسرل نذأ الالب نأ يناهبصألا خيشلا وبأ جرخأو

 نع ةاطرأ نب جاجح نع فلاخي ظفلب ةجام نبا جرخأو . الامشو انيمي ريدتسي لعجو « هينذأ يف
 نذأف لالب جرخف ءارمح ةبق يف وهو حطبألاب اب يبنلا تيتأ لاق هيبأ نع ةفيحج يبأ نب نوع
 نع ءالعلا يبأ لماك ثيدح نم« ينطقرادلا ننس» يفو . هينذا يف هيعبصأ .لعجو هناذا يف رادتساف

 يف مالكلا امأو . هناذأ يف ريدتسي نأ ةروذحم ابأ رمأ -هنع هللا يضر -ةريره يبأ نع حلاص يبأ
 نأ لمتحيو نسحأ هناذأف «هتعموص يف رادتسا نإو هانعم نوكي نأ لمتحي نسحف هلوق وهو يناثلا

 . هجولا یف برقأ وهو هترادتساف هانعم نوکی

 ثيداحألل ةنسف هتعموص ىف رادتسا نإ لوقي نأ ىغبني ناك كلذك رمألا ناك اذإ:تلق نإف

 . اهانركذ ىتلا

 مزاللا ركذف ةنسلا مزاول نم نسحلا نأ ىلع نسحي مل لئاسم ىلع ليصفت هيف ناك ال : تلق

 . مهفاف موزلملا دارأو

 هلوق يف ؟ريغصلا عماجلا »يف -هنع هللا يضر -نسحلا نب دمحم دارم يأ :ش ( هدارمو ) :م

 عطتسي مل اذإ ينعي :ش ( امهناكم هيمدق تابث عم الامشو انيمي هجولا ليوحت عطتسي مل اذإ ) :م

 . هيمدق تابث عم ةرادتسالا نودب ةعموصلا نم هسأر جارخإ

 ‹ ةرادتسالا نودب ًالامشو اتيي ناذألا يف هجولا ليوحت وه امك ينعي :ش ( ةنسلا وه امك ) :م

 تناك نأب ) :م .هلوقب ةعموصلا عاستا فنصملا نيب مث نيمدقلا تابث ىلع لدي ةرادتسالا مدعو

 . نيمدقلا تابث عم ةرادتسالا نكي ال عاستالا دنع نأل :ش ( ةعستم ةعموصلا

 اغنإ اذهو اًتسح نوكي الف ةرادتسالا ةجاح ريغ يف ام يأ :ش ( الف ةجاح ريغ نم امأف ) :م

 عمًالامشو اتيي اهيف سأرلا جارخإو هجولا ليوحت نكي ثيحب ةريغص ةعموصلا تناك اذإ نوكي

 هركي نيريس نبا لاقو . ةياور يف دمحأو روث وبأو يعازوألاو يعخنلا لاق هبو «نيمدقلا تابث
 . ريدتسي ال يعفاشلاو نسحلادنعو . سانلا عامسإ ديري نأ الإ كلام مامإلا لوق وهو « تافتلالا

 . هينذأ يف هيعبصأ لعجي يأ :ش (كلذب «هينذأ يف هيعبصأ لعجي نأ نذؤملل لضفألاو ) :م

 نع «هننس »يف هجام نبا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( -هنع هللا يضر- الالب يب يبنلا رمأ ) :م
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 ؛نسحف لعفي مل نإف مالعالا يف غلبأ هنألو

 نأ هدج نع هيبأ نع يبآ ينثدح ةي هللا لوسر نذؤم دعس نب رامع نب ديعس نب نمحرلادبع
 يف مكاحلا هجرخأو «كتوصل عفرأ هنإ »: لاقو هينذأ يف هيعبصأ عمجي نأ الالب رمأ ةي هللا لوسر

 نأ يدج نع يبأ ينثدح يظرقلا دعس نب رامع نب هللا دبع نع لئاضفلا باتك يف «كردتسملا »

 ‹ ارصتخم « كتوصل عفرأ هنإ » : لاقو « هينذأ يف هيعبصأ لعجي نأ الالب رمأ ةي هللا لوسر

 . هنع تکسو

 لعجاف تنذأ اذإ هل لاق ةا هللا لوسر نأ» لالب ثيدح نم «همجعم» يف يناربطلا هجرخآو

 ال مهلك هدجو هوبأو اذه نمحرلا دبع : ناطقلا نبا لاقو . « كتوصل عفرأ هنإف كينذأ يف كيعبصأ

 رمآ -مالسلاو ةالصلا هيلع- هنآ نابح نبا یور: «ةياغلا »يف يجورسلا لاقو . لاح مهل فرعي

 . هينذأ يف هيعبصأ لعجي نأ الالب

 وبأ وهو فورحلا رخ ءايلاب نايح نبا وه اغنإو «حيحصلا» بحاص نابح نباب اذه سيل : تلق
 . «حيحصلا »بحاص ةدحوملا ءابلاب نابح نب متاح وبأو ناذألا باتك يف هاور يناهبصألا خيشلا

 نذؤي الالب تیر » : لاق هيبأ نع ةفيحج يبأ نب نوع ثيدح نم ةيزخ نب ركب وبأ یورو
 دايز يبأ نب ديز نع «ناذألا باتك» يف يناهبصألا خيشلا وبأ ىورو .« هينذأ يف هيعبصأ لعج دقو

 ناذألل ةي هللا لوسر متها» :لاق يراصنألا ديز نب هللا دبع نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع

 نيب انأو نيرضخأ نيبوث هيلع الجر تيأر رجفلا ليبق ناك اذإ ىتح » : هيفو ثيدحلا . « ةالصلاب
 يبأ نب ديزيو ثيدحلا . «ىدانو هينذأ يف هيعبصأ لعجف دجسملا حطس ىلع ماقف ناظقيلاو مئانلا

 . هيف ملکتم دایز

 . هينذأ يف هيعبصأ لعج نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 هنأ يهو ىرخأ ةدئاف هيفو « اب يبنلا هركذ امك « هتوصل ىدنأ هنأل :ش ( مالعإلا يف غلبأ ) :م

 نإو كلذ ىلع هينذآ ىلع هيعبصأ عضوب لدتسيف دعبل وأ ممصل ةماقإلاو ناذألا توص عمسي ال اغإ

 . هينذأ ىلع اهعضوو عبرألا هعباصأ مض ةروذحم يبأ ثيدح يف نأل نسحف هينذأ ىلع هيدي لعج

 لعج نإ هنأ ةفينح يبأ نع فسوي وبأ ىورو .«ينغملا» يف هاكحو رمع نبا نع هلثمو دمحأ هاورو

 . نسحف هينذأ ىلع هيدي ىدحإ

 رمآ هنأل لعفلا كرت ال نسح ناذألا يأ «ةياردلا» بحاص لاق :ش ( نسحف لعفي مل نإو ) :م

 رثؤي مل ةيلصألا ننسلا نم نكي مل ال نكل نسحل اب هكرت فصوي نأ هب قيلي الف الالب ب يبنلا هب
 ىلع لمكألا هعبتو «نسح هكرت عمو نسحأ هب ناذألا نأ هانعم ناكف ناذألا نسح لاوز يف هلاوز

 . نسحأ هنودب ناذألا نإ : يجورسلا لاقو كلذ
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 ناذألا يف ةروهشملا ننسلا نم سيل هنأل كلذك ناك امنإو : لاق مث «هنم بيرق ةعيرشلا جات لاق

 مالك نم هوذخأ لكلاو ناذألا عرشف رهاظلا ببسلا وهو ايؤرلا ثيدح يف روكذم ريغ وهو

 يبنلا لاق ام اذه ريظن خيشلا لاق «ةيريهظلا دئاوفلا» يف روكذم ناذألا ىلإ نسحلا دانسإو يقانغسلا

 هب ينعي ويب يبنلا بسل ال كسفن صيلخت ىلإ دعف هاركإلا ىلإ !وداع يآ «دعف اوداع نإ»رامعل ةَ

 . رهاظلا لولدم ىلإ رهاظلا نع ريمضلاب لودعلا نإ ثيح نم رهظي

 يضتقي كاذو نينذألا يف نيعبصإإلا لعج لضفألا نإ لاقي نأ زوجيو :يزارتألا لاقو

 . اًتسح ًالضاف هكرت نوكي لضفأ هلعف ناك اذإف « نسح لضافلاو لضافلا

 اذه هانعم يضتقي الف اًبيرغ ناك نإو بيكرتلا نأل « ةرئادلا نم هوجرخأ لكلا : تلق
 : ريدقتلاو . فوذحم هلوعفمو نذؤملا ىلإ عجري عوفرم ريمض هيف لعفي مل هلوق نأ هنايب تاليوأتل

 . هينذأ يف هيعبصأ لعج نذؤملا لعفي مل نإو

 بترتي ءازجلا نأل نسح هلعف مدع ىنعملاو نسح وهف هريدقت طرشلا باوج نسحف : هلوقو

 لعفي مل نإ اوركذ ام ريظن نوكيف؟ نسح اذ نوكي فيكف . لعفلا مدع انه طرشلاو «طرشلا ىلع

 . ةناجهلا ةياغ يف اذهو دوجوم ءاملاف اريخ

 ةنسلا نأ لئاقلا اذه دارم نأل هجوم ريغ هرخآ ىلإ ةيلصألا ننسلا نم نكي مل لاق نم هلوقو

 ةنس هلعف ذإ اي يبنلا هب رمأ امك لب دحأ هب لقي مل اذهو . ةيعرف ننسو « ةيلصأ ننس : نيعون ىلع
 اهيفو ةريثك ارابخأ ثيدحلا لهأ نم ةعامج ىور دقو ؟ ةيلصألا ننسلا نم نوكي ال فيكو ةيلصأ

 . كلذ نم ةذبن انركذ دقو . كلذب ةا يبنلا رمأ

 دقو اًتسح هنودب نوكي فيك هنأل هجوم ريغ اًضيأ نسح هنودب ناذألا يأ : يجورسلا لاقو

 يف ةروهشملا ننسلا نم سيل هنأل : ةعيرشلا جات لوق كلذكو . دحأ كلذب لقي ملو ةَ يبنلا رمأ

 لوقو . ةباحصلا نم ةعامج هاور دقو ةروهشملا ننسلا نم نوكي ال فيك هنأل «ديدس ريغ ناذألا

 ةبسن نأل « هتحت لئاط ال مالك« ةيريهظلا دئاوفلا »مالك يف روكذم ناذألا نسحلا راشأو يقانغسلا

 . «ةيريهظلا دئاوفلا» يف كلذ تبث نيح برغتسم الو دعبتسم ريغ ناذألا ىلإ نسحل ا

 لاوحأ نم قوذ ندأ هل نم ىلع كلذ ىفخي الو هاو مالك هرخآ ىلإ خيشلا لاقو : هلوق مث

 رثكأ يأ رافكلا داع نإ هانعم نأل « «دعف اوداع نإ» : ةي هلاق ام اذه ريظن نوكي فيكو «بيكرتلا

 هاركإلا ىلإ اوداع نإ هلوقب هريسفتو . ناييإلاب نئمطم تنأو « اهيلإ دعف رفكلا ةملكب ملكتي ام لهأ
 ىلع ردقي ال هنكلو « لاق ام لثم ربخلا ريدقت نأ انملس شلو . ديعب ليوأت كسفن صيلخت ىلإ دعف

 . ناکم يأ نم هب هوهرکأ وه ام نایتإلاب هسفن صیلخت
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 ال طق هركذ يذلا نأل ءةيلكلاب ةرئادلا نع جراخ هرخآ ىلإ لاقي نأ زوجيو يزارتألا لوقو
 . فنصملا لوق نم هلاق ام حم هنأكف بيكرتلا يضتقي

 اذإف لضافلا يضتقي وهو ليضفتلا لعفأ لضفألا نأل كلذو « لعجي نأ نذؤملل لضفألاو

 هک رت نوکی فیکف . هب رومأم هنأل لضاف ريغ هکرت لوقن نحنو ًالضاف ناک لضفأ كاذ هلعف ناک

 لب هينذأ يف هيعبصأ عضو لعفي مل نإو بيكرتلا ريدقت لوقي نأ الإ انهه صلخم الو ًالضاف
 ةعبرألا هعباصأ مض ةروذحم يب ثيدح يف دمحأ ىور هنأل كلذ نسحف امهيلع امهعضو

 ةفينح ىبأ نع ىور فسوي ابأ نأ ًضيأ انركذو ‹ ىضم اميف اذه انركذ دقو . هينذأ ىلع اهعضوو

 ۰ . لاكشإلا ليزي اذهف نسح هينذآ ىلع هيدي ىدحإ لعج نإ هنأ
 ‹ةعيرشلا جات لاق ةيلصأ ةنس تسيل ةلعفلا هذه نأل يأ :ش ( ةيلصأ ةنسب تسيل اهنأل ) :م

 . ايؤرلا ثيدح وهو ثيدحلا لصأ يف ركذي مل هنأل هريغو

 هيفو ديز نب هللا دبع ثيدح ىور يناهبصألا خيشلا نأ انركذ دق انأل حيحص ريغ اذه:تلق

 ىدهلا :ناعون ةنسلا يزارتألا لاقو «« ىدانو هينذأ يف هيعبصأ لعجف دجسملا حطس ىلع ماقف»

 اهكرت نم لقتني ناسنإلا نأل ةعدب نوكي ال اهكرتو ةدئازو اتسح اهكرت نوكي الف عدتبم اهكراتو
 : يأ «ةيلصأ ةنسب تسيل اهنأل هلوق ىنعم اذهو « اًتسح نوكيال ةعدب نوكي ال امو «اهلعفو

 . هرخآ ىلإ ىدهلا ةنس نم تسيل

 ريغ ىدهلا ننس نم تسيل يأ :هلوقف . ةيلصأ ةنسب تسيل اهنأل فنصملا لوق هريسفت : تلق

 ثيداحأ يف هب رومأم هنأل دحأ هب لقي ملو «ةعدب هلعف نوكي ىدهلا ننس نم نكي مل اذإف حيحص

 مث هانرکذ يذلا وه همالک ريسفت لب ؟ یدهلا ننس نم تسیل اهنآب اهفاصتا نوکی فیکو . هب تدرو
 ‹«توبثو ءاعرشو ةخغل ريسفت ناذألل نأ بابلا لوأ يفانركذدقام نأ ملعا

 تقولا امأ . هعماس ىلع بجي اميفو ننسو تقوو هيف عرش لحمو « ةيفيكو «٠ فصوو «ببسو

 . ةبوتكملا تقو لوخدف ناذألل

 يذلاف .نذؤملا ةفص ىلإ عجري عونو « ناذألا ةفص ىلإ عجري عون :عاونأ ةتسف هننس امأو

 دمو كتوص نم عفرا ةروذحم يبأ ثيدح يف ءاجو هتوص نذؤملا عفتري نأ ناذألا سفن ىلإ عجري

 هنم دوصقملا نألو « كنم اًتوص ىدنأ هنإف لالب ىلع هقلأ ديز نب هللا دبع ثيدح يفو كتوص نم

 اهوحنو ةنذئملاك ناريجلل عمسأ نوكي عضوم يف نذؤي نأ لضفألا ناك اذهلو هيف متأ وهو مالعإلا

 خيشلا وبأ هاور . دجسملا يف ةماقإلاو ةرانملا يف ناذألا ةنسلا نم لاق « يملسألا ةدرب يبأ ثيدحل

 فاخي هنأل هسفن لمحي نأ يغبني الو « يزارلا دمحم نب مات مساقلا وبأ ظفاحلاو يناهبصألا

 قيفت نأ تيشخ امأ ةروذحم يبأل -هنع هللا يضر -رمع لاق توصلا يف فعضلاو قتفلا ثودح
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 دي فورحلا رخآ ءايلا نوكسو ءارلا حتفو ميملا مضب« طيرملاو ءةناعلاو ةرسلا نيب ام وهو اًطيرم

 نيب لصفي نأو «ناذألاب رهجلا نود ةماقإلاب رهجيو «بذهملا حرش» يف يوونلا ركذو . رصقيو
 . ةماقإلا فالخب ةتكسب ناذألا يتملك

 وبأ ناكو « ءارلا مضب ربكأ هللا نولوقي سانلا ماوعو : يرهوجلا لاق اًقوقوم كلام ىور
 هلوقب نينكاسلا ءاقتلال لوألاب اهكرحيف ةيناثلا يف اهنكسيو ىلوألا يف ءارلا حتفي : دربملا ساّهحلا
 امهنوفرعي ال اوناك ناموزجم نابيش نبا لاق يعخنلا ميعن يبأ نع ةطب نبا ركذو “هللا مأ» یلاعت
 اًمدقم ضعب هضعب مالكلا لهأل ينعي لاق ةغللا لهأ نع : يرابنألا نبا هاكحو «ةماقإلاو ناذألا
 . فقولا يوني ةماقإلا يفو ةقيقح ناذألا تاملك يف فقي نكل «فقولا ةين ىلع ناكسإلاب لب

 وهو ناذألا يف بيرطتلاب سأب الو .أطخ هرخآ يفو رفك ريبكتلا لوأ يف دملا :؟ىبتجملا» يفو
 يف نيحلتلا هركي امنإ : يناولحلا نعو « هرك دم نإو نحل ريغت نإو رييغت ريغ نم توصلا نيسحت
 نيب بترتي نأ ىلوأ نآرقلا ةءارق يفف ناذألا يف نيحلتلا هرك اذإو « حالفلاو ءاعدلا نود ءانثلا
 نيب بوث ول اذكو نذؤي مث «[. . .]ديعي ضعبلا ىلع ضعبلا مدق ول ىتح ةماقإلاو ناذألا تاملك
 . اهعتأف ةماقإلا يف هنأ نظي رجفلا يف ةماقإلاو ناذألا

 نذأ ولو ءاهرخآ ىلإ اهلوأ نم ةماقإلاب يتأي نأ لضفألاف ةالصلا يف عورشلا لبق ركذت مث
 اذكو « ةالاوملل ةاعارم ةماقإلا لبقتسيلو ناذألا ديعي نأ لضفألاف غارفلا دعب ملع مث ةماقإلا هنظف
 هنأ ةالصلا تماق دق هلوق دعب ملع نإف ةماقإلاب ئدتبي ملع مث ناذألا اهنأ نظف ةماقإلا يف ذخأ اذإ
 «ةماقإلا لعج ولو لبقتسي ال ةماقإلا ناذألا لعج ول طيحملا» يفو . ميقي مث ناذألا متي ناذألا يف
 ذايعلاو -مالسإلا نع دترا وأ ةعاس ةماقإلاو ناذألا يف هيلع يشغ ول «عئادبلا يفو لبقتسا اذ
 نإف دترا مث نذأ ولو «لابقتسالا وه لضفألاف ءاج مث أضوتو بهذف ثدحأ وأ ملسأ مث - هللاب

 هب مالعإلا لوصحب هب اودتعا رداہي مل نو داعأ ردابت

 ملعن مل : يعازوألا لاق «ةبطخلاك مظعم ركذ هنأل «هتماقإو هناذأ يف ملكتي نأ هل هركيو

 برح نب ناميلس نع یورو . ةورعو ةداتقو ءاطعو نسحلا هيف صحخرو « هلعف هب ىدتقم أدحأ
 ةماقإلا نود ناذألا يف هتحابإ دمحأ نعو ليوطلا نود زثئاج مالكلا نم ريسيلا نأ مرثألا هنع ىكح

 نذؤي نأو هدري : يوونلا لاقو « هيف مالسلا در هل هركيو ٠ فيعض وهو مالكلاب يرهزلا هلطبأو
 ناذأ ةنس مايقلا : يرتولاو يباجيبسإلاو ؛طيحملا» بحاص لاق . دعاقلا ناذأ هركيو ةعامجلل اًمئاق
 نذأ نإو هلعفادحأ رأ مل : كلام مامإلا لاقو ءءاطع لاق هبو رذع ريغ نم هكرت هركيو ةعامجلا
 الو سانلا مالعإ ىلإ ةجاحلا مدعو ناذألا ةنسل اًقفاوم رذع ريغ نم اًدعاق نذؤي نأب سأب الف هسفنل
 هاور «تنذأف ةلحار ىلع بكار انأو لاق ءادص اأ اي نذأ »هب هلوقل اًكار نذؤي نأ سأب
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 رهاظ ىف هركيو « ةماقإلل لزنيو ريعبلا ىلع نذؤي ناك رمع نأ تبث :رذنملا نبا لاقو . يناربطلا
 ٠ . هب سأب ال فسوي يبأ نعو « اًبكار نذؤي نأ رضحلا يف ةياورلا

 اهمتخي مهضعب لاق هيف خياشملا فلتخا « اًيشام اهمتيو هناكم ىلع ةماقإلا متخي نذؤملا مث

 . اًيشام اهمتي ليقو فسوي يبأ نع يور اذك «هريغ وأ اًمامإ نذؤملا ناك ءاوس هناكم ىلع

 نإو ىشم ءاش نإ رايخلاب وهف ةالصلا تماق دق غلب اذإ هيف يناودنهلا رفعج يبأ هيقفلا نعو
 مئادبلا »يف هركذ حصأ فسوي يبأ نع يور امو ثيللا وبأ ذخأ هبو «هريغ وأ ناك ًامامإ فقو ءاش

 . عورشم ريغ ناذألاب لقنتلا نأل نيدجسم يف نذؤي نأ هركيو'

 ًارضاح ناك نإو هركي ال لوألا باغ نإ رخآ ماقأو لجر نذأ ؛ةريخذلا» يفو ةلفان يناشلاو

 يبآ نع يورو هب سأب الف رخآ ماقأو دحاو نذأ نإ «يرودقلا» يفو . هركي كلذب ةشحولا هقحليو

 . لصف ريغ نم هركي هنآ ةفينح
 ماقأ نإو . هل قحلاو ةماقإلاب ىلوأ نذأ يذلا «يربولا» يفو . اندنع هركي ال هب يضر نإو

 . زاج هنذإب هریغ

 . يقي وهف نذآ نمو نذآ ءادص اخآ نآ» : ب يبنلا نع ةجام نباو يذمرتلا ىور :تلق نإف

 : دمحأ لاقو . هريغو ناطقلا ديعس نب ىيحي هفعض يقيرفألا نمحرلا دبع هتاور يف :تلق
 داصلا مضب ادصلا ىلإ ةبسن دايز ليقو . ثراحلا نب ديزي يئادصلا مساو يقيرفألا هثيدح بتكأ ال

 وه نذؤملا نوكي نأ بحتسي يعفاشلا لاقو . نميلا نم يح وهو دم ابو نيتلمهملا لادلا فيفختو

 . ميقي يذلا

 «ةنسلاب اًطاعاًيَقت اًحيحص ًالقاع اًغلاب اًركذ نوكي نأ وهف« نذؤملا ىلإ عجري يذلا امأو
 ولو ءاهيلع رجأتسي الو سمخلا تاولصلا ىف ناذألا ىلع اًبظاوم توصب ارهج ةالصلا تيقاومو
 ال اًنذؤم ذختا نإو« صاعلا يبأ نب نامثعل -مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقل ةرجألا قحتسي ال لعف

 . رذنملا نباو دمحأو يعازوألا لاق هبو ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور ارجأ هناذأ ىلع ذخأي

 ولو ‹ طرش ريغ نم هونيعي نأب سأب الف هتجاح اوملع ولو ةيعفاشلا ضعبو كلام هيف صخرو
 لكل نوكي نأ طرتشيو « نيدجسم راصو اًطئاح امهنيب اوبرض كلذ اولعف ولو زيجي مل موقلا مسق
 داعي الو ريطلا توصك هب دتعي مل هنأل « داعي نونجم وأ لقعي ال يبص نذآ نإو نذؤمو مامإ دحاو

 . ميقي وهف نذأ نم نأ ملعلا لهأ رشكأ دنعاذه ىلع لمعلاو : يذمرتلا لاق ء [۱۷1۷] هجام نبا هاور (1)

 هاورو «دواد وبأ هيلع تکس كلذلف « حلاص ثيدحلاف . ًاضيأ ثيدحلا يوقيامن لوبقلاب ثيدحلا مهيقلتو

 . [۳۲] يذمرتلا
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 نذؤي نأ هركأ : لاق هنأ ةياورلا رهاظ ريغ ىف ةفينح ىبأ نع فسوي ىبأ نعو . لقاعلا ىبصلا ناذأ

 يبعشلاو ءاطع صخرو « يروثلاو كلام لاق هبو . هناذأب نودتعي ال سانلا نأل ‹ ملتحي مل نم

 نإو داعي الو قسافلا ناذأ هركي اذكو « هتداعإ بحتسيو ناركسلا ناذأ هركيو هيف ىليل ىبأ نباو

 . قساف وهف ارجأ هيلع طرتشا

 «عئادبلاو» «ةريخذلا» يف هركذ « بحأ مهريغو ىمعألاو انزلا دلوو يبارعألاو دبعلا يفو

 يبأ دنع ىمعألا ناذأ حصي ال يوونلا لاقو « يعفاشلا لاق هبو ىمعألا ناذأ هركي «طيحملا» يفو

 . يعفاشلاو كلامو دوادو ةفينح

 . حيحص ريغ ةفينح يبأ نع هلقن :تلق

 . ىمعأ ناكو ةي لوسرلا ينذؤم دحأ موتكم مأ نبا: تلق نإف

 عجري يذلا امآأو . وه دعص لالب لزن اذإ ناك هنأل لالب ناذأب تقولا فرعي ناك وه : تلق

 ىلإ يشملا وهو « ناسللاب ال مدقلاب ةباجإلا : مهضعب لاق . ةباجإلا هيلع بجي هنأ وهف هعماس ىلإ
 لان هلوقي ام لاق نإف « ةباجإ هيلع سيلف ناذألا عمس نيح دجسملا يف ارضاح ناك ولو دجسلملا

 . كلذ هل هركي الو هيلع مثإ الف هلقي مل نإو « باوثلا

 « ةريخذلا»يفو هيفو نذؤملا لوقي امك لوقي نأ ناذألا عمس نمل بحتسي «ناخ يضاق» يفو

 ةوق الو لوح ال نيتملكلا نيتاه دنع لوقي هنإف « حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح هلوق دنع الإ

 لوح ال ةالصلا ىلع يح هلوق ناكم لوقي «طيحملا» ىفو . ناك هللا ءاش ام ميظعلا يلعلا هللاب الإ

 ملاشي ملامو ناك هللا ءاشام حالفلا ىلع يح هلوق ناكمو « ميظعلا يلعلا هللا اب الإ ةوق الو

 . ترربو تقدص ‹«مونلا نم ريخ ةالصلا هلوق دنعو . نكي

 ثيدح نم ةعامجلا هاور « نذؤملا لوقي ام لثم اولوقف ناذألا متعمس اذإ » ب هلوق بوج ولا هجو

 ىلع يح : لاق اذإو هللا لوسر ادمحم نأ دهشأ هلوق ىلإ هلثم ةيواعم نعو « يردخلا ديعس ىبأ

 . يراخبلا هاور هللاب الإ ةوق الو لوح الو : لاق ةالصلا

 ةياور لثم«ناذألا متعمساذإ» : لاق -مالسلاو ةالصلا هيلع- هنأ -هنع هللا يضر -رمع نعو

 . يعفاشلاو كلام لاق هبو يردخلا ثيدح ريسفت ةيواعمو ورمع ثيدحو . ملسم هاور ةيواعم

 . انعم دمحأ ن هريغ ىورو «يقرخلا مهنم نذؤملا لوقي ام لثم لكلا يف لوقي : لاق نم مهنمو

 ريبكتلا يف هلوق لثم لوقي كلام لاق ةالصلا يف هعمس ولو ‹ نيثيدحلل امهنيب عمجي : ليقو

 الو ةضيرف يف هلوقي ال نونحس لاقو ثيللا لوق وهو . ةضيرفلا نود ةلفانلا يف نيتداهشلاو
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 ةماقإلاو ناذألا نيب نيترم حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح : رجفلا يف بيوثتلاو

 ةباجإ (ةينملا »يفو « ةلفانلاو ةضيرفلا يف مرحي همالك نأل يلصملا هلوقي ال هنأ ىلع لدي ام انباحصأ

 عمسن انك لاق -هنع هللا ىضر- روصنم نب هللا دبع ةياور بابحتسالا هجوو « ةالصلا دعب نذؤملا

 رانلا نم جرح ةي لاقف هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لاقف ةرطفلا ىلع ايب لاقف « ربكأ هللا لوقي دانم

 . ىلصف ةالصلا هتكردأ ةيشام بحاص وه اذإف هانردتباف

 رمألا نأ ىلع لدف لاق ام ريغ باجأف يدانملا عمس ةي هللا لوسر اذهف : يواحطلا لاق

 ةملك يفو ةلعيحلا يف الإ ةماقإلا ظافلأ يف نذؤملا عباتي نأ هل بحتسيو لضفلا ةباصإو بابحتسالل

 ثيدح ىفو ضرألاو تاومسلا تماد ام «ديفملا ىفو اهمادأو هللا اهماقأ لوقي ةالصلا تماق دق

 . اهمادأو اهماقأ ةي ىبنلا باحصأ ضعب وأ ةمامأ ىبأ نع بشوح نب رهش

 .دواد وبآ هاور ءناذألا ىف -هنع هللا ىضر -رمع ثيدح وحنب ةماقأإلا باب ىف لاقو

 هنأل بابحتسالا هجو ىلع ريغصلا اذكو ريبكو ضئاحو بنجو ثدحم نم عماس لكل ةعباتملاو

 «طيحملا »يفو . عامحملاو ءالحلا ىلع وه نمو يلصلملا هنم ىنئتسيو فاوطلا يف اذكو . رکد

 »يفو . ةباجإلاو عامتسالاب لغتشيو ناذألا لاح يف ملكتي نأ عماسلل يغبني ال “عئادبلاو»

 « ةبطخللا» يفو . مالسلا دري الو هتيب يف عطقيو عطقي ال دجسملا يف نآرقلا أرقي ناك ول «ينانيغرملا

 . ارس نوكي ةسطعلا باوجو ارس دري

 : لاقي نأ راتخملاو : لاق « انباحصأل اًيش هيف رأ مل يوونلا لاق نذؤم دعب اًتذؤم عمس ولو

 . صتخي ال ةغلابملا ىف باوثلاو لضفلا ةدايز انلق « لوألا صخي

 : ةغللا يف بيولتلاو ًأدتبم وهو «رجفلا ةالص يف بيوثتلا يأ :ش ( رجفلا يف بيوثتلاو ) :م

 هریسفتو « مالعإلادعب مالعإلا ىلإ دوع وهو هيلإ دوعي هلمع ةعفنم هنأل باوثلا هنمو ‹عوجرلا

 .نذؤملا لوقي نأ فنصملا دنع

 يف دمحم ركذ يذلا اذه :ش ( ةماقإلاو ناذألا نيب نيترم حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح ) :م

 دعب ةفوكلا ءاملع هثدحأ ثدحم بيوثتلا اذهو « ةفينح يبأ نع بوقعي نع« ريغصلا عماحلا»

 ناك لصألا يفو . ميدقلا بيوشتلا نيبي ملو سانلا لاوحأ ريغتو يناوتلا روهظل ةباحصلا دهع

 . نيترم مونلا نم ريخ ةالصلا ناذألا دعب رجفلا ةالص يف بيوثتلا

 يعفاشلل يدقلا بيوشتلا : يواحطلا لاقو . اذكه ةفينح ىبأ نع يور «طيحملا» ىفو

 ناذألا نيب هنأ :ديدجلا ىف ىعفاشلا لاقو . دمحأو كلام لاق هبو ميدقلا ىلع يتفي اميف ةلأسملاو

 دعب مونلا نم ريخ ةالصلا هلوق ةفينح يبأ نعو . دمحمو ةفينح يبأ نع يورملا وهو ‹«ةماقإلاو

 يف هنأ انباحصأ نع يراخبلا ةياور يفو . يراخبلا لضفلا نب ركب يبأ رايتخا وهو هيف امل ناذألا

 . كناذأ يف هلعجا « اذه نسحأ ام- مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقل يواحطلا نع كلذكو «ناذألا
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 هانعمو ‹ تاولصلا رئاس يف هركو « ةلفغو مون تقو هنأل ؛نسح

 . ناذألا دعب ناك هنأ حيحصلا : يودزبلا مالسإلا رخف لاق

 . بيوثتلاو هلوق ينعأ « ًادتبملا ربخ :ش ( نسح ) :م

 هنآ ةي هنآ يور ال : تلق ؟ اتسح يمس فيكو انلق امك ثدحم هركذ يذلا اذه : تلق نإف

 .  رسح هللا دنع وهف اًتسح نوملسملا هآر ام : لاق

 . ةماقإلاو ناذألا نيب بيوثتلا يأ :ش ( هركو ) :م

 يف بوث لالبل -مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوقل : يزارتألا لاقو :ش ( تاولصلا رئاس يف ) :م

 . ءاشعلا ىف بوثت الو ‹«رجفلا

 بيوثتلا كرتل الإ ًاليلد حلصي ال وه اذه عمو فصولا اذه ىلع دري مل ثيدحلا اذه : تلق

 : نافیعض ناثیدح

 نب نمحرلا دبع نع ةبيتع نب مكحلا نع ليئارسإ يبأ نع ةجام نباو يذمرتلل : امهدحأ
 ةالص يف الإ ةالصلا نم ءيش يف بوثأ ال نأ ةا هللا لوسر ينرمأ »: لاق لالب نع ىليل يبأ
 . “جلا

 ملو «يوقلاب سيلو يئالملا ليئارسإ يبأ ثيدح نم الإ هفرعن ال ثيدحلا اذه : يذمرتلا لاق

 . مكحلا نع ةرامع نب نسحلا نع هاور اغنإ «مكحلا نم هعمسي

 : لاق لالب نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع بئاسلا نب ءاطع نع يقهيبلا هجرخأ يناشلاو

 الالب قلي مل نمحرلا دبعو : يقهيبلا لاق .« رجفلا يف الإ بوثأ ال نأ الك هللا لوسر ينرمأ»

 وبأ هيفو نمحرلا دبع نع ىرخأ قرط نم ينطقرادلا هاورو . هدانسإ حصي ال :نكسلا نبا لاقو

 بوثي اًتذؤم ىأر -هنع هللا يضر- اّيلع نأ ىور« طوسبملا »يفو . فيعض وهو لاقبلا ديعس
 .دجسملا نم عدتبملااذهاوجرخأ : لاقف ءاشعلل

 نذؤملا عمسف رهظلا ىلصف ادجسم- هنع هللا يضر -رمع نبا عم تلخد : دهاجم لاقو

 يبنلا دهع ىلع بيوثتلا ناك امو « عدتبملا اذه عضوملا اذه نم جرخت ىتح مق : لاقو بضغف بوثي

 . حبصلا ناذأ ريغ يف يعفاشلا لوق يف بحتسي الو «ةيلحلا» يفو . رجفلا ةالص يف الإ ةي

 . بيوثتلا ىنعم يأ :ش ( هانعمو ) :م

 . دوعسم نبا لوق نم هنأ حيحصلاو هللا ءاش نإ يتأي (1)

 . هللا هظفح ينابلألا هفعضو ]٠١١[ هجام نباو « ]۳١[ يذمرتلا هاور : فيعض (۲)
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 ةفوكلا ءاملع هثدحأ بيولتلا اذهو « هوفراعت ام بسح ىلع وهو « مالعإلا دعب مالعإلا ىلإ دوعلا
 «انركذ امل هب رجفلا اوصخو « سانلا لاوحأ ريغتل - مهنع هللا يضر - ةباحصلا دهع دعب

 - فسوي وب لاقو . ةينيدلا رومألا يف يناوتلا روهظل اهلك تاولصلا يف هونسحتسا نورخأتملاو

 ريمألا اهيأ كيلع مالسلا :اهلك تاولصلا يف ريمألل نذؤملا لوقي نأ اًسأب ىرأ ال - هللا همحر

 ‹ هللا كمحري ةالصلا ‹ حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح « هتاكربو هللا ةمحرو

 عوجرلا بيولتلا ةغللا يفو ‹ يعرشلا هانعم اذهو :ش ( مالعإلادعب مالعإلا ىلإ دوعلا ) :م

 .هانركذ امك اًقلطم

 نم ةدلب لك لهأ هفراعت ام يأ :ش ( هوفراعت ام بسح ىلع ) :م بيوثتلا يأ :ش ( وهو ) :م

 لصحي اغإو مالعإلا يف ةغلابملل هنأل تماق تماق هلوق وأ ةالصلا «ةالصلا هلوق وأ «حنحنتلا

 . هوفراعت اي كلذ

 ىلع يح ةالصلا ىلع يح رجفلا يف بيوشتلاو هلوق ىلإ ةراشإ :ش ( بيوشتلا اذهو ) :م

 دعب يأ :ش ( ةباحصلا دهع دعب ةفوكلا ءاملع هثدحأ بيوشتلاو ) :م ةماقإلاو ناذألا نيترم حالفلا

 . ةدابعلا باب يف مهلسكو مهيناوت وهو :ش ( سانلا لاوحأ ريغتل) :م مهنامز

 يف الإ اوبوثي مل ينعي ‹«بيولتلا هب رجفلا ةفوكلا ءاملع صح يأ :ش ( هب رجفلا اوصخو ) :م

 .ةصاخ رجفلا

 .ةلفغو مون تقو هنأل هلوق وهو :ش ( انركذ امل ) :م

 تاولصلا يف ) :م بيوثتلا اونسحتسا نورخأتملا ءاملعلا يأ :ش ( هونسحتسا نورخاأتملاو ) :م

 يفو ثادحأ دعب اًنادحأ نيرخأتملا بابحتسا اذه ىلعف :ش ( ةينيدلا رومألا يف يناوتلا روهظل اهلك

 . يب يبنلا نامز يف رجفلا تقو هكرتب اننامز يف تاقوألا رئاس كرت «يناهربلا عماج»

 كلذ ريغ اوطرش الو « نيعم ظفلب سيل تاولصلا لك يف بيوثتلا نيرخأتملا ناسحتسا :تلق

 ناذألاك مئاق وهو بوثيو يرودقللا يخركلا رصتخم حرش» يفو . فراعتماوركذ ام لب ءظفللا

 يح لوقي مث ةعاس ناذألا دعب تكسي لوق هيفو : نسحلا لاق . فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق يف

 سأب الف بيولتلاو ناذألا نيب رجفلا يتعكر اولص نإو « ذخأن هبو حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع

 . هب

 ناذألا اذه سفن يف لوألا بيوشتلا ةفينح يبأ نع عاجش نبا لاقو : ةفينح يبأ لوق يفو

 . ةماقإلاو ناذألا نيب اميف : يناثلاو . نيترم مونلا نم ريخ ةالصلا وهو

 مالسلا اهلك تاولصلا يف ريمألل نذؤملا لوقي نأ اًسأب ىرأ ال- هللا همحر- فسوي وبأ لاقو ) :م

 لوق :ش ( هللا كمحري ةالصلا ‹ حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح« هتاكربو هلا ةمحرو ريمألا اهيأ كيلع
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 - هللا همحر - فسوي وبأو « ةعامحلا رمأ يف ةيساوس سانلا نأل - هللا همحر - دمحم هدعبتساو

 يضاقلا اذه ىلعو « ةعامجلا مهتوفت اليك « نيملسملا رومأب مهلاغتشا ةدايزل ٠ كلذب مهصخ

 ‹ ةماقإلاو ناذألا نيب سلجيو « ىتفملاو

 ًالغتشم نوكي نب صاصتخا ةدايزب تاولصلا رئاس يف ثدحملا بيوشتلاب قلعتم اذه فسوي يبأ
 بصن هلاغتشا رثك امل هنأ -هنع هللا ىضر- رمع نع : يرودقلاو ىسخرسلا لاق نيملسملا رومأب

 ءارمآ يف ال هنامز ءارمأ يف فسوی وبآ هلاق ام « ناخ يضاق عماج» يفو . هتالص هيلع ظفحی نم

 . نيملسملا رومأب ال ملظلاب نولوخشم مهنأل ءاننامز

 ینآ : لاق یتح فسوی وبأ هلاق ام دمحم دعبتسا يأ :ش ( -هللا همحر -دمحم هدعبتساو ) :م

 امهنيب ال دمحم هدعبتسا امنإ : ليقو . هيلإ لامو ركذلاو بيوثتلاب رمألا صحخ ثيح «فسوي يبأل
 « فسوي يبأ نع لقي ملو بوقعي نع دمحم «ريغصلا عماجلا »يف لاق ام هديؤيو « ةشحولا نم

 يف اذك تالاحلا هذه نع ولخي ال رشبلاو « عجرو بات لب لاق امك وهو هللا يقل هنآ نظي ال نكلو

 . «ةيديمحلا»

 هب صتخي الف ةعامحجملا رمأ يف نوواستم يأ :ش ( ةعامجلا رمأ يف ةيساوس سانلا نأل ) :م

 مه «حاحصلا» يفو . نالثم يأ نايس امهو ءاوس يأ ةيساوس مه لوقي «برغملا» يفو < ءارمألا

 « سايق ريغ ىلع ةينامث لثم هابشأ يأ ةيساوسو ءاوسأو عمجلا يفو . ءارمألا هب صتخي الف ءاوس
 . ةيساوس مهو عيمجلل ناوس مهو ءاوسأ لوقت تئش نإو ىوس رمألا اذه يف امه لوقتو

 ءارمألا هصيصخت ينعي « فسوي يبأ ةهج نم راذتعا اذه :ش ( كلذب مهصخ فسوي وبأو ) :م

 . هرخآ ىلإ ريمألا اهيأ كيلع مالسلا نذؤملا لوقي يأ كلذب

 ديق امنإو . ةعامجل اب ةالصلا يأ :ش ( ةعامحجلا مهتوفت اليك نيملسملا رومأب مهلاغتشا ةدايزل ) :م

 رمألا هجو ىلعالإ مهل بوثي ال« برطلاو وهللاب نيلغتشملا ءارمألا نأل نيملسملا رومأب هلوقب

 . ةحيصنلاو فورعملاب

 :م نيملسملا رومأب ءارمألا لاغتشا ةدايز نم فسوي وبأ هركذ ام ىلع يأ :ش ( اذه ىلعو ) :م

 ةباتكب يتفملاو ماكحألا لصفب : يضاقلا ءنيملسملا رومأب نالوغشم امهنأل :ش ( يتفملاو يضاقلا)

 . ةعامجلا مهتوفت اليك مهل بوثي بتكلا ىلإ ةعجارملاو ىواتفلا

 نأل هوركم امهنيب لصولا نأ دار :ش ( ةماقإلاو ناذألا نيب ) :م نذؤملا يأ :ش ( سلجيو ) :م

 ةماقإل دجسملا اورضحيف ةراهطلاب ةالصلل اوبهأتيل تقولا لوخدب سانلا مالعإ ناذألاب دوصقملا

 . دوصقملا اذه يفتني لصولابو « ةالصلا

 نم لكآلا غرفيام رادقم وأ عبرأ وأ نيتعكر رادقم دعقي هنأ «هعماج» يف يشاترمتلا ركذو
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 ةسلاج اًضيأ برغملا يف سلجي : الاقو « - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو ‹ برغملا يف الإ

 تاملك نيب اهدوجول ةتكسلاب لصفلا عقي الو هوركم لصولا ذإ « لصفلا نم دبال هنأل ؛ ةفيفخ

 يفتكيف « هوركم ريخأتلا نأ هللا همحر ةفينح يبألو « نيتبطخلا نيب امك ةسلجل اب لصفيف « ناذألا

 ‹ ةتكسلاب لصفلا عقيف ‹ ةمغنلا اذكو «فلتخم انتلأسم يف ناكملاو ‹ هنع أزارتحا لصفلا ىندأب

 بوثي مث تایآ رشع أرقي ام رادقم : لیقو . هتجاح ءاضق نم نقاحلاو «هبرش نم براشلاو «هلكأ

 . «ىبتجملا يف اذك ميقي مث

 ةعكر لك يف ارقي « عبرأ وأ نيتعكر رادقم ةماقإلاو ناذألا نيب لصفي «يواحطلا حرش »يفو

 الو« ةلحملا سيئر رظني الو لجعتسملا فيعضلل ميقيو سانلل نذؤملا رظنيو تايآ ر شع وحن
 . هتيحانو دجسملا ءانف يف الإ نذؤي الو ءاهريبك

 نأل برغملا ةالص تقو يف ةماقإلاو ناذألا نيب لصفي ال ينعي :ش ( برسغملا يف الإ ) :م

 يأ :ش ( الاقو ) :م ةفينح ييأ دنع برغم ا ءانثتسا يأ :ش ( ةفينح يبأ دنع اذهو ) :م هوركم اهريخأت

 . ةبطخلا نيب ةسلجلا رادقم يهو :ش ( ةفيفخ ةسلج اًضيأ برغم ا يف سلجي ) :م .دمحمو فسوي وبأ

 نيب اهدوجول ةتكسلاب لصفلا عقب الو ) :م . اًقافتا :ش ( هوركم لصولا ذإ لصفلا نم دبال هنأل ) :م

 ال هنأ ىلع اوقفتا ءاملعلا نأ بهذملا لصاحو :ش ( نيتبطخلا نيب امك ةسلحلاب لصفيف ناذألا تاملك

 ةفينح يبأ دنعف . لصفلا رادقم يف اوفلتخا مهنكل امهنيب لصفي لب «ناذألاب ةماقإلا لصفي

 نكمتي ام ردق هدنع ةتكسلا رادقمو « ميقي مث ةعاس اًمئاق تكسي ةتكسب امهنيب لصفي نأ بحتسلملا

 امهدنعو . تاوطخ ثالث وطخي ام رادقم هنع يورو . ةليوط ةيآ وأ راصق تايآ ثالث ةءارقب هيف

 يف فالحخلا يئاولحلا مامإلا ركذو . نيتبطغلا نيب ةسلحجلا رادقم ةفيفخ ةسلجب امهنيب لصفي

 هركذ سكعلا ىلع امهدنعو « سلجي ال نأ لضفألاف زاج سلج نإ ةفينح ىبأ دنع ىتح ةيلضفألا

 ٠ . يشاترمتلا مامإلا

 م فالخ الب هوركم برغملا ةالص ريحخأت يأ :ش ( هوركم ريخأتلا نأ ةفينح يبألو ) :م

 :ش ( هنع ازارتحا ) :م . بيرق نع هانركذ ام هدحو ةماقإلاو ناذألا نيب :ش ( لصفلا ىندأب يفتكيف)

 . كلذ وحنو اًزارتحا زرتحا ريدقتب قلطم لوعفم هنأ ىلع بوصنم ازارتحاو هوركم ا ريخأتلا نع يأ

 لصفلا يف امهلوق نع ةفينح يبأ ةهج نم باوج اذه :ش ( فلتخم انتلاسم يف ناكملاو ) :م

 يأ ناكملا نأل حيحص ريغ سايقلا نأ هريدقتو « نيتبطخلا نيب ةسلجلا رادقم ةماقإلاو ناذألا نيب

 ناكم نأل « ماللا رسكب فلتخم انتلأسم يف هلرق ىنعم وهو «هيف نحن اميف ةماقإلاو ناذألا ناكم

 . هيلع ساقي الف دحتم نيتبطخلا نيب ناكملاو ةماقإلا ناكم ريغ ناذألا

 عقبف) : م .نافلتخم نائيش ةماقإلا يف ردحلاو ناذألا يف ليسرتلا يهو :ش ( ةمغنلااذكو ) :م

 نيئيش نيب اهعوقول : ش(ةتكسلاب):م امهنيب لصفلا عقيف كلذك رمألا ناك اذإ يأ :ش ( لصفلا
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 . هانركذ دق قرفلاو « تاولصلا رئاسب اًرابتعا نيتعكرب لصفي : ىعفاشلا لاقو . ةبطخلا كلذك الو

 : بوقعی لاق

 ةتكسلا درجمب نيتبطخلا نيب لصفلا عقي الف دحتم اهناكم نأل :ش ( ةبطخلا كلذك الو ) :م . نيفلتخم

 . ةسلجلا نم دبالف اضيأ اهتاملك نيب دجوت اهنأل

 . نيتعكر ةالصب ةماقإلاو ناذألا نيب لصفي يأ :ش ( نيتعكرب لصفي : يعفاشلا لاقو ) :م

 هنإف يوونلا هركذ ام يعفاشلا بهذمو « اهيلع اًسايق يأ :ش ( تاولصلا رئاسب ؟رابتعا ) :م

 اذه « اهوحن وأ توكس وأ ةدعقب اريسي الصف اهتماقإو برغملا ناذأ نيب لصفي نأ بحتسيو : لاق

 . رظن هيف هركذ ام ىعفاشلا نع فنصملا لقنو . اندنع هيف فالح ال

 . برغملا ريغ تاولصلا رئاس ىف ةماقإإلاو ناذألا نيب لصفلا رادقم ام : تلق نإف

 رجفلا يف ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو . لصفلا رادقم ةياورلا رهاظ يف ركذي مل : تلق

 يفو تايآ رشع ردق ةعكر لك يف أرقي تاعكر عبرأ حلصي ام رادقم رهظلا يفو ‹ ةيآ نيرشع رادقم

 ‹كلذ رادقم سلجي لصي مل نإو . رهظلاك ءاشعلاو « ةيآ نيرشع امهيف أرقي نيتعكر رادقم رصعلا

 . بحتسملا تقولا ةاعارم عم موقلا رضحي ام رادقم ةماقإللا رخؤي نأ يغبنيف مزال ريدقتب سيل اذهو

 : لالبل لاق -مالسلاو ةالصلا هيلع- هنأ ةريره يبأ نع هدنسب يناهبصألا نابح نب دمحم ىورو

 . «هئاشع نم يشعتملاو٬ لهم يف هئوضو نم ئضوتم ا غرفي ام ردقب اتقو كتماقإو كناذأ نيب لعجا»

 نإف تاولصلا رئاس فالخب هوركم ريخأتلا نأ هلوق ىلإ ةراشإ اذه :ش ( هانركذ دق قرفلاو ) :م

 . امهنيب لصفي ال كلذلف ريخأتلا ىلإ يدؤي نيتعكرلاب لاغتشالاو « هوركمب سيل اهيف ريحأتلا

 مامإلا ركذو . برغملا ريخأت نم هيف ال ضرفلا لبق بورغلا دعب لفنتيو اًضيأ انلق اذه نعو

 . برغملا ىوس ام ةالص نيناذأ لك نيب مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نم دارملاو يبوبحللا

 لوسر لاق : لاق لفغملا نب هللا دبع نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحل ا اذه : تلق

 مث برغملا لبق اولص ١ : يراخبلا ظفل يفو . ءاش نمل :ةثلاثلا يف لاق ةالص ناذأ لك نيب » : ةَ هللا

 اذه هيف سيلو ةنس سانلا اهذختي نأ ةهارك « ءاش نمل : ةشلاثلا يف لاق مث « برغم ا لبق اولص : لاق

 هللا دبع نب نابح نبا نع « امهننس» يف يقهيبلا مث ينطقرادلا هاور برغملا الإ هيف يذلاو . برغملا

 . برغملاالإ نيتعكر نيناذأ لك دنع نإ ةي هللا لوسر لاق :لاق ةديرب نب هللا دبع انث يودعلا

 لجر وهو < هللا دبع نب نابح الإ ةديرب نبا نع هاور ملعن ال :لاقف ٠« هدنسم) يف رازبلا هاورو

 لقنو« تاعوضوملا» يف ثيدحلا اذه يزوجلا نبا ركذو . هب سأب ال ةرصبلا لهأ نم روهشم
 . اًباذك اذه نابح ناک لاق هنأ سالقلا نایفس

 نب ریحب نب دعس نب بیبح نب میهاربإ نب بوقعي فسوي وب وه :ش ( بوقعی لاق ) :م
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 ‹ ةماقإلاو ناذألا نيب سلجي الو « ميقيو برغم ا يف نذؤي - ىلاعت هللا همحر - ةفينح ابأ تيأر

 نذؤيو » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةنسلاب اًاع نذؤملا نوك بحتسملا نأو « هانلق ام ديفي اذهو

 ناذأب سيرعتلا ةليل ةادغ رجفلا ىضق مالسلا هيلع هنأل « ميقيو « ةنئافلل نذؤيو « « مکر ایخ مکل

 ‹ ةماقإو

 باحصأ نم ةتبح نب دعسو « فوع نب ورمع ينب نم كلام تنب ةتبح دعس مأو «يلجبلا ةيواعم

 ىتح كلذك «ريغصلا عماجلا» يف دمحم ركذ هنأل هتينك نود همساب فسوي ابأ ركذ اغإو . اب يبنلا

 . هنع هللا يضر- ةفينح يبأ ركذب نيخيشلا نيب ميظعتلا يف ةيوستلا مهوتي ال

 ( هانلق ام ديفي اذهو « ةماقإلاو ناذألا نيب سلحي الو« ميقيو برفغملا يف ف نذؤي ةفينح ابآ تيآر ) :م

 ءانلق ام برغم ناذأ يف هسولج مدع نم هع هلا يضر- ةفينح يبأ نع هاور ام ديفي يأ :ش

 . برغملا ناذآ ىف ذ هدنع سولج ال نأ وهو

 ماكحاب يأ :ش ( ةتسلاب الاع نذؤلا نوك ) :م بحبتسملا نأ ًتضبأ ديفيو :ش ( بحتسما ناو :م

 نم ةجام نباو دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه :ش ( «مكرايخ مكل نذؤيو» : اي هلوقل ) م. عرشلا

 لاق : لاق - -هنع هللا يضر- سابع نبا نع ةمرکع نع ناب نب مکحلا نع یسیع نب نیسح ثیدح

 يب نب ميهاربإ ىورو «مامإلا» يفو . ۲'٠ کۋرقأ مکمؤیلو مکرایخ مکل نذؤیل» م هللا لوسر

 ال» لاق ةَ هللا لوسر نأ -هنع هللا يضر- سابع نبا نع ةمركع نع نيصحلا نب دواد نع ىيحي

 ول» : -هنع هللا يضر- رمع نعو . هزعي ملو .« مکرایخ مکل نذؤیلو ملتحي یتح مالغ مکل نذؤی

 هلوق « (نيبرغملاو» «قئافلا» يف ةهركذو ‹ ةفالخلا : يفيلخلاو « تنذأل يفيلخلا عم ناذألا يطأ

 . عرشلا ماكحأب اًلاع ناك نم مكرايخ

 . ميقيو نذؤي اهيضقي نأ دارأو ةالص هتتاف اذإ ينعي :ش ( ميقيو ةتئافلل نذؤيو ) :م

 وبأ ثيدحلا اذه ىورو :ش ( ةماقإو ناذأب سيرعتلا ةليل ةادغ رجفلا ىضق ة مالسلا هيلع هنأل ) :م

 يضر -لالبو دوعسم نب هللا دبعو ربخم وذو يرمضلا ةيمأ نب ورمعو نيصح نب نارمعو ةريره

 انث [ ناب انث] لیعامسإ نب یسوم انثدح ٤ هننس »يف دواد وبأ هاور ةريره يبآ ثيدحف . -هنع هللا

 : لاق سيرحتلا ةصق ينعي ربخلا اذه يف ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا نع رمعم
 هللا يضر- الالب رمق : لاق « ةلفغلا هيف مكتباصأ يذلا مكناكم نم اولوحت » : الي هللا لوسر لاقف

 رمأ مث هیفو "ًضيأ دواد وبأ هاور [ نیصح نب] نارمع ثیدحو . ىلصو ماقأو نذأف -هنع

 نبا نع ةمركع نع نابأ نب مكحلا نع ىسيع نع نيسح نع ]۱٥٤[ هجام نبا ۰ [۱۱۹] دواد وبا هاور : فیعض (۱)

 . ثيدح ركنم .ةعرز وبأو متاح وبأ هيف لاق ىسيع نب نيسحو . ًاعوفرم . . . سابع

 نم عمسي مل نسحلاو ءاعوفرم..... نيصح نب نارمع نع نسحلا نع سنوي نع دواد وبأ اور : عطقنم (۲)

 . نارمع
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 دواد وبأ هاور ةيمأ نب ورمع ثيدحو « رجفلا ىلصف ماقأ مث رجفلا لبق نيتعكر ىلصو نذأف اًتذؤم

 ىلصو ةالصلا ماقأف الالب رمأ مث « رجفلا يتعكر اولصو اوئضوت مث نذأف الالب رمأ مث »هيفو ًاضيأ
 يبنلا ماق مث نذأف الالب رمأ مث هيفو اًصضيأ دواد وب هاور ربخم يذ ثيدحو . «حبصلا ةالص مهب

 نبا ثيدحو . لجع ريغ وهو ىلص مث «ةالصلا مقأ » : لالبل لاق مث «لجع ريغ نيتعكر عكرف ةي
 لالب ثیدحو . انب ىلصف ماقأ مث نذف الالب رم مث هیفو« هحیحص» يف نابح نبا هاور دوعسم

 رمأف سمشلا تعلط ىتح رفس يف هَ هللا لوسر عماومان مهنأ لالب نع «هدنسم» يف رازبلا هاور

 ةالص إب يبنلا مهب ىلصف لالب ماقأ مث «نيتعكر ىلص مث «نذأف الالب اوماق نيح ةي هللا لوسر

 . سمشلا تعلط امدعب رجفلا

 ىف يزارتألا دهشتساو . اعم ةماقإلاو ناذألا ىلع اًحيرص لدت اهلك ثيداحألا هذهف

 نذأف لالب اي مق» : هيفو « يراخبلا هجرخأ هحرش يف لمكألا كلذكو « ةداتق يبأ ثيدحب «هحرش»

 هيف سيلو : تلق « ةعامج سانلاب ىلصف ماق : تءاضأو سمشلا تعفترا املف « ًاضوتف «ةالصلاب

 . فاو ريغ هب امهداهشتساو ناذألا الإ

 هاور ام وهو ةماقإلا ىلع راصتقالا ىلع لدي يئاسنلا هجرخأ ثيدح يف ءاج دق : تلق نإف

 ىتح رهظلا ةالص نع قدنخلا موي نوكرشملا انلغش لاق هيبأ نع ديعس يبأ نب نمحرلا دبع نع

 رمأف ء(١٠ ةيآلا : بازحألا) # لاتقلا نينمؤملا هلا ىفكو # : ىلاعت هللا لزنأف سمشلا تبرغ

 اهالصف رصعلا ماقأ مث ءاهتقول اهيلصي ناك امك اهالصف «رهظلا ةالصل ماقأف الالب ب هللا لوسر

 . اهتقول اهيلصي ناک امک

 . لوبقلاب ىلوأ ةدايزلاو « مهضعب ىلع رصتقا دق نوكي نأ زاوحل « ناذألا عني ال اذه :تلق

 - مالسلاو ةالصلا هيلع -هتالصو « اهتقول اهيلصي ناك امك لاق ثيح ناذألا ىلإ ةراشإ هيفو

 . ةالص لكل ةماقإللاو ناذألاب اهتقول

 سرع هنم لاقي «ةحارتسالاو مونلل ةلزن ليللا رخآ يف لوزنلا وه -سيرعتلا -نأ ملعا مث

 . سيرعتلا عضوم ءارلا حتفب سرعملاو « سرعأ هيف لاقيو « اسيرعت

 . رثكأ وأ ةرم تعقو [ لهو] تعقو نيأ ةصقلا هذه : تلق نإف

 كلذبو « ربيخب تناك ةصقلا نأ ىلع لدي ام ةريره يبأ ثيدح نم ملسم جرخأ : تلق

 نبا لاقو « ربيخ نم لفق نيح ناک كلذ نإ اولاقو « يزاغملا لهأ نم هريغو قاحسإ نبا حرص

 نآ هثدح حیبص نب بیلک نآ سابع نب شایع نع حیرش نب ةويح ثیدح نم ]٤۲۸[ دواد وبآ هاور : حیحص (۱)

 . ةيمأ نب ورمع نع هثدح ناقربزلا



 ىلوألل نذآ تاولص هتتاف نإف ‹ ةماقإلاب هئافتكا يف - هللا همحر - ىعفاشلا ىلع ةجح وهو

لع ءاضقلا نوكيل ماقآو نذأ ءاش نإ ؛ ىقابلا یف ًاریخم ناکو انيور امل «ماقآو
 ‹ ءادألا بسح ى

 ‹ ةماقإلا ىلع رصتقا ءاش نإو

 س

 ماع ناک كلذ نأ دوعسم نبا ثيدح يفو . نينح نم هعجرم ليقو . حيحصلا وه ربلادبع

با لاق . كوبت ةوزغ يف كلذ نأ راسي نب ءاطع ثيدح يفو . ةيبيدحلا
 « اًمهو هبسح : ربلا دبع ن

 . ةفلتخم لزاون ثالث يه :داصحلا نبا لاقو . ةرم الإ ةا يبنلل كلذ ضرعي مل لصألا لاق

 يبنلا ىضق هيف يذلا روكذم لا ثيدحلا يأ :ش ( ةماقإلاب هئافنكا يف يعفاشلا ىلع ةجح وهو ) :م

 . هيلإ بهذ اميف هيلع ةجح ةماقإو ناذأب ةي

 هانركذ دقو «ء ةماقإلاب ءافتكالا هيف يذلا يئاسنلا هاور اب لدتسي نأ ىعفاشللف : تلق نإف

 . اًفنآ

ماقإلاو ناذألا ركذ نم ةروكذملا ةباحصلا ثيدح يف رم دق : :تلق
 . ىلوأ ةدايزلاب لمعلاو ة

 رمأ يي يبنلا نأ يور دق لاقيال : لمكألا لاقو . اًقنآ هانركذ دق يئاسنلا ثيدح نع باوجلاو

 نأل < ‹ رظن هيفو ةدحاو ةصقلا نأل ىلوأ ةدايزلاب لمعلا لوقنانأل < ناذألا ركذ نودب ماقأف الالب

 . كلذ انهه تشي تبثي ملو ‹ دحاو امهيوار ناك اذإ نوكي اغنإ كلذ

 ال انههو ءامهب لمعلا نكي ناك اذإ نيربخلاب لمعي اغنإ اددعتم ناك اذإ يوارلا نأ : باوجلاو

 . ةدحاو ةصقلا نوكل كلذ نكي

 . اًقنآ انركذ امك ةددعتم ةصقلا نأل حيحص ريغ ةدحاو ةصقلا نوك : تلق

 ةلوبقم ةدايزلا لب «يوارلا داحتا دنع ةدايزلاب لمعلا يف طرتشي مل ادحأ نأل رظن هيفو : هلوق

 . اددعتم وأ ادحاو يوارلا ناك ءاوس تبث اذإ

دحل ا ىلإ هب راشأ :ش ( انيور ال ماقأو« ىلوألل نذأ ةالص هتاف نإف ) :م
 يبنلا ءاضق هيف يذلا ثي

 :ش ( ماقآو نذأ ءاش نإ يقابلا يف اريخم ناكو ) :م. ةماقإو ناذأب سيرعتلا ةليل ةادغ رجفلا ةالص ةا

 نل :ش ( ءادألا بسح ىلع ءاضقلا نوكيل ) :م . تئاوفلا نم ةالص لكل ماقأو نذأ ءاش نإ ينعي

 . ا

ليلا نم هللا اشا بهذ یتح تاو مرآ دا یب تانغ ینا
 ماقآ مث نذاف الالب راف « 

 . "ءاشعلا ىلصف ماقأ مث رهظلا ىلصف

 هللا دبع نب ةديبع يبأ نع معطم نب ريبج نب عفان نع ريبزلا يبأ نع ميشه نع [۱۷۹] ةالصلا يف يذمرتلا هاور )١(

 . هيبأ نم عمسي مل ةديبع وبأو ‹ هنعنع دقو سلدم ميشهو . ًاعوفرم . .. دوعسم نبا نع دوعسم نبا
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 هنأ - هللا همحر - دمحم نعو : - هنع هللا يضر - لاق . روضح مهو راضحتسالل ناذألا نأل

 . اًعيمج مهلوق اذه نوكي نأ زوجي : اولاق « نذؤي الو اهدعب امل ميقي

 ؟ نيأ نم رييختلاف كلذك رمألا ناك اذإ : تلق نإف

 لوألل ةماقإو ناذأب ةياور يفو . ةماقإو ناذأب -مالسلا هياع- ىلصف ةياور يف ءاج : تلق
 . كلذ يف انريخ فالتخالا: لاقو . يقاوبلا نم دحاو لكل ةماقإو

 ‹ رفاسملا ةالص رصق يف امك < امهنيب ريخي ال نيبناحلا دحأ ىف اًنيعتم قفرلا ناك اذإ : تلق نإف

 ؟ رييختلا ىقبي فيكف « ةماقإإلا يف نيعتم قفرلا انههو

 . تاعوطتلاو ننسلا يف ال بجاولا يف كلذ نإف : تلق
 مهو ) :م .ةعامجلاب ةالصلا ىلإ موقلا راضحتسال يأ :ش ( راضحتسالل ناذألا نأل ) :م

 ال ميقي هنأ -هلا همحر- دمحم نعو):م. فنصمل | لاق يأ :ش ( -هنع هللا يضر -لاق ) :م

 . ةماقإلا دارفإ نيبو امهنيب عمجلا رايتحا ريغ نم يأ :ش (اهدعب
 لوألا يضقي تاولص تتاف اذإ :دمحم نع لوصألا ةياور ريغ يف يورو !ةفحتلا »يفو

 .ناذألا ال ةماقإلاب ىناثلاو ةماقإو ناذآب

 زوجي : يزارلا ركب يبأ نع خياشملا لاق يأ :ش ( اعيمج مهلوق اذه نوكي نآ زوجي : اولاق ) :م

 عفتريف ةدحاولا ةالصلا ىلع لومحم باتكلا يف روكذملاو . اًعيمج مهلوق دمحم هلاق ام نوكي نأ
 . انباحصأ نيب فالخلا

 يف يفکیو مقيد لالا نذوب ماتلا يفر نذؤب الو امها مشب: الا لع او

 ‹ نهنم ىلوألا ريغل نذؤي الو « فالح الب ةدحاول ميقي بذا حرش» يف يووتلا لاقو
 ناذألا عنم يعفارلا حيحصت ربتعي الو نذؤي هنأ اهحصأ ناذألا يف :لاوقأ ةثالث ىلوألا يفو
 . روث يبأو دمحأو يعفاشلاو كلام بهذم :لوألا «ةماقإلاو

 . دماح وبأ هلاق لوألاو يعفاشلاو كلام نع لوألا يف ناذألا ركذي مل : لاطب نبا لاقو
 هلوق يف نالوق يعفاشلل ؟عئادبلا» يفو . ةتئافل نذؤيال : قاحسإو يعازوألاو يروثلا لاقو

 . ةماقإو ناذأ ريغب ىلصي

 هدحو هتيب يف لجرلا ىلص ولو ريغ ال ةماقالاب يضقي لوق يفو . هدنع حصي ال اذه : تلق

 . لصألا يف هركذ « نسحف ماقأ نإو « زاج مهتماقإو سانلا ناذأب ىفتكاف
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 ناكف « ةالصب سيلو ركذ هنأل ؛ زاج ءوضو ريغ ىلع نذأ نإف « رهط ىلع ميقيو نذؤي نأ يغبنيو

 . ةءارقلا يف امك اًبابحتسا هيف ءوضولا

 س

 يحل ا ناذآ انيفكي لاقو ةماقإ الو ناذأ ريغب دوسألاو ةمقلعب ىلص هنأ دوعسم نبا نع يورو

 . مهتماقإو

 لزنم دجسم يف وأ لزنم لا يف رصملا يف اولص موق يف ةفينح يبأ نع فسوي وبأ ىورو

 نورفاسملا امأو «نيميقملا ىف اذه . امهكرت يف اوءاسأ دقو مهأزجأ مهتماقإو سانلا ناذأب اوربخأف

 نم وهام طقسي الف ةعامجلا طقسي ال رفسلا ذإ ةعامجل اب اولصيو اوميقيو اونذؤي نأ مهل لضفألاف

 . ةماقإلا كرت مهل هركي الو اهمزاول

 ناذألا دجو دق ميقملا نأل هركي ال اهكرت ول ميقملاو . هل هركي ةماقإلا كرت ول هدحو رفاسملاو

 . ةماقإلا نود ناذألا كرت ىف رذع هنأل كلذ نم ءيش هقح يف دجوي مل رفاسملاو هقح يف

 يحخنلاو يبعشلا لاق هبو « اهتماقإو رصم ا ناذأ هئزجي هتيب يف يلصي يذلا «ينغملا »يفو

 يعازوألاو كلام لوق وهو . ةماقإلا هيفكت نوميم لاقو . دمحأو دوسألاو دهاجمو ةمركعو

 ۰ ریبج نب دیعسو

 نأ هلهأل هركي ال ةماقإو ناذأب دجسم يف ىلص ولو . صوصنم ا ىلع نذؤي يعفاشلا دنعو

 هرکی ال قیرطلا عراوش ىلع ناک نأب لهآ هل سیل اًدجسم ناک نإ هرکی ال يعفاشلا دنعو « امهدیعی

 تقولا يف دجسملا يف مهتالص داسف اوركذ موق «ىبتجملا» يفو . هيف ةماقاإلاو ناذألا راركت هل

 دجسملا كلذ يف اهوضق تقولا دعب اهوضق نإو « ةماقإلاو ناذألا نوديعي ال هيف ةعامجب اهوضق

 . ةماقإو ناذأب

بحتسيف فيرش ركذ ةماقالاو ناذألا نأل :ش ( رهط ىلع میقیو نذؤي نآ يغبنيو ) :م
 . ةراهطلا 

 نعو . ملعلا لهأ ةماعو دمحأو يعفاشلا لاق هبو :ش ( زاج ءوضو ريغ ىلع نذأ نإف ) :م

 يعفاشلا باحصأ ضعبو ءاطعو يعازوألا لاقو ناذألا نود ةماقإلا يف طرش ةراهطلا نأ كلام

 . امهيف طرتشي

 ركذ ناذألا نآل يآ :ش ( ةءارقلا يف امك اًبابحتسا هيف ءوضولا ناكف ةالصب سيلو ركذ هنأل ) :م

 الب زاج اذإف ناذألا نم لضفأ ةءارقلا نأ كشاللو . نآرقلا ةءارق ىف امك اًبحتسم هيف ءوضولا ناكف

 . ىلوأ ناذألاف ةراهط

 . ةخلابملا باب نم لوعفملاو لعافلا ةدارإو ردصملا ركذو « اًبحتسم ىنعم - اًبابحتسا -هلوق

 : لاق وا هللا لوسر نأ -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم يذمرتلا ىور : تلق نإف
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 هرکت ال هنأ : ىوريو . ةالصلاو ةماقإلا نيب لصفلا نم هيف ال ؛ ءوضو ريغ ىلع ميقي نأ هركيو

 ال ام ىلإ اًيعاد ريصي هنأل ‹ اًضيأ ناذألا هركي هنأ : ىوريو « نيناذألا دحأ هنأل ءاًضيأ ةماقإلا

 نأ نيتياورلا ىدحإ ىلع قرفلا هجوو« ةدحاو ةياور ٠ بنج وهو نذؤي نأ هركيو . هسفنب بيجي
 . نيهبشلاب ًالمع ؛ امهفخأ نود ال نيثدحلا ظلغأ نع ةراهطلا طرتشتف « ةالصلاب اهبش ناذألل

 . « ءىضوتم الإ نذؤي ال »

 مل يرهزلا نأل اًضيأ عطقنم وهو « ةريره يبأ ىلع فوقوم هنأ حصألا : يذمرتلا لاق : تلق
 الأ ةنس وأ قح لاق لئاو نع ظفاحلا يناهبصألا خيشلا هاور ام اًضيأ هضراعيو . ةريره ابأ كردي
 . بابحتسالا ىضتقي اذهو رهاط وهو الإ نذؤي

 نم ) ۰ ءوضو ريغب ةماقإلا لعف يف ال يأ :ش ( هيف امل ءوضو ريغ ىلع ميقي نأ هركيو ) :م

 يف عورشلاب ًالصتم تعرش ةماقإلاو ءوضولا لامعأب لاختشالاب :ش ( ةالصلاو ةماقإلا نيب لصفلا
 ةماقإلا هركت ال ) :م نأشلا ريمض يأ :ش ( هنأ ) :م يخركلا وهو يوارلا :ش ( ىوريو ) :م. ةالصلا

 . ةماقإلا اذكو ءوضو الب هركي ال ناذألاف :ش ( نيناذألا دحأ هنأل اًضيأ

 بيجي ال ام ىلإ اًيعاد ريصي هنأل اًضيأ ناذألا هركي هنأ ) :م يخركلا وه يوارلا :ش ( ىوريو ) :م

 : هلوق تحت لخد اًبهأتم نكي ملاذإف ةالصلا ىلإ بهأتلا ىلإ سانلا وعدي نذؤملا نأل :ش ( هسفنب
 . ( ٤٤ ةيآ : ةرقبلا ) € مكسفنأ نوسنتو ربلاب سانلا نورماتأ

 ظلغأ عم هركيف فيرش ركذ هنأ انركذ دق :ش ( ةدحاو ةياور بنج وهو نذؤي نأ هركيو ) :م

 ةراشإ ةدحاوب اهعضو اغنإو «ةيردصملا ىلع ةبوصنم ةياورو . لاحلل -وهو- يف واولاو . نيثدحلا
 . بنجلا ناذأ ةهارك مدع باحصألا نم دحأ نع وري مل هنأ ىلإ

 يتلا ةياورلا ىلع ثدحملاو بنجلا ناذأ نيب يأ :ش ( وه نيتياورلا ىدحإ ىلع قرفلا هجوو ) :م
 ‹ءلابقتسالا عم نايدؤيو ‹ ريبكتلاب ناحتتفي امهنأ يف :ش ( ةالصلاب اهبش ناذألل نأ ) :م هناذ هركي ال

 نع ةراهطلا طرتشتف ) :م اهيف ملكتي الو تقولاب ناصتخيو « ةالصلا ناكرأك ناذألا تاملك بترتو
 رأ مل :ش ( نيهبشلاب المع ) :م ثدحلا وهو :ش ( امهفخأ نود ) :م ةبانحلا وهو :ش ( نيثدحلا ظلغأ
 عم هركي ال ناذألا نأ هصخلم ام اولاق مهنأ بابلا يف ام ةياغ وه ام نيهبشلا نيب حارشلا نم ادحأ
 هنأل ةقيقحلا بناجل ارابتعا ثدحلا عم هركي ملو اهعم هركف « ةبانحجلا عم ةالصلا ههبشب لمعف ثدحلا

 . ةقيقحلا ىلع ةالصب سيل
 ةريره يبأ نع يرهزلا نع يفدصلا ىيحي نب ةيواعم نع ملسم نب ديلولا نع ]۲١١[ ناذألا يف يدمرتلا اور (1)

 مثآفوقوم . . : . ةريره يبأ نع باهش نبا نع سنوي نع بهو نب هللا دبع نع هجرخأو . ًاعوفرم ... .
 ‹ ديلولا ثيدح نم حصأ وهو بهو نبا هعفري مل ةريره يبأ ثيدحو « لوألا ثيدحلا نم حصأ اذهو : لاق

 . ةريره يبآ نم عمسي مل يرهزلاو
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 مل ولو « ديعي نأ يلإ بحأ بنج لاو « ديعي ال ماقآو ءوضو ريغ ىلع نذأ اذإ : ؛ريغصلا عماجلا» يف

 نأ هبشألاو « ناتياور ةبانحلا ببسب ةداعإلا ىفف ىناثلا امأو « ثدحلا ةفخلف لوألا امأ هآزجأ دعب

 ينعي ؛ هأزجأ دعي مل ولو : هلوقو « ةماقإلا نود عورشم ناذألا راركت نأل ؛ ةماقإلا نود ناذألا داعي

 داعي نأ بحتسي هانعم « نذؤت ةأرملا كلذكو : لاق . ةماقإلاو ناذألا نودب ةزئاج اهنأل ؛ ةالصلا

 چ س

 يذلاو . ظلغأ اهنأل ىلوألا قيرطلاب ةقيقحلا بناج يف ربتعال ثدحلا يف هبشلا ربتعا ولو

 ههبش ىلإ رظنلابف « ركذلاب هبشأ رخآلاو « هانركذ يذلا وهو ةالصلاب هبشأ امهدحأ نأ يل رهظي

 . ثدحلا عم هركي مل ركذلاب ههبش ىلإ رظنلابو « ةبانحلا عم هرك ةالصلاب

 . هريغ ءيشلا هبشو ركذلا هبش هنإ لوقي فيكف ركذ ناذألا :تلق نإف

 رثكأ نأ رابتعاب هيلع ركذلا مسا قلطأ اغإو « ىفخيال ام ىلع صلاخ ركذب سيل وه :تلق

 . ركذ هظافلأ

 عماجلا» ةياور ركذ اغنإ :ش ( ديعي ال ماقأو ءوضو ريغ ىلع نذأ اذإ ٠: ريغصل ١ عماجلا» يفو ) :م

 .اهمدعو ةداعإلا ىلع اهلامتشال «ريغصلا

 هآزجأ هناذأ بنحلا دعي مل نإو يأ :ش ) هأزجأ دعي مل نإو ناذألا دیعب نأ يلإ بحأ بنحلاو ( م

 يأ ءأزجأ هلوق ىنعم نأ ىلإ ريشي ليلعتلا اذهو « لصح دقو مالعإلا ناذألا نم دوصقملا نأل

 . ةالصلا ينعي هأزجأ دعي مل نإف هلوقو هلوقب هدعب اميف هرسف هنكلو ناذألا

 ثدحلا ةفخلف ) :م .ديعي ال ةماقإو ءوضو ريغ ىلع نذأ اذإ :هلوق وهو :ش ( لوألا ام ) :م

 :ش ( ناتياور ةباتحلا ببسب ةداعإلا يفف ) :م . ديعي نأ يلإ بحأ بنج لاو هلوق وهو :ش ( يناثلا امأو

 هنأل مظعم ركذ ناذألا نأل .بابحتسالا قيرط ىلع ةياور ىفف < ماقأو بنجلا نذأ اذإ داعي هنأ ينعي

 ةبطخلا ةداعإ بحتسي امك هتداعإ بحعتسيف ‹ ميظعتلا ىنعم صقتني ةبانح لا ببسبو نيدلا رئاعش نم

 . دوصقملا لوصحل داعت ال ةياور يفو . ةعمجلا موي بنجلل

 ةلمحل + يف :ش ( عورشم ناذألا راركت نأل ةماقإلا نود ناذألا داعي نأ ) :م قحاب :ش ( هبشألاو ) م

 ةعمجلا موي -هنع هللا يضر- نامثع هثدحأ نيح هونسحتسا دق - مهنع هللا يضر- ةباحصلا نإف

 ‹ ةنيدم اب هنع هللا يضر نامثع راد مسا ءاروزلاو . مويلا ىلإ هيلع لمعلا رمتساو ءءاروزلا ىلع

 .ةعيرشلا جات هركذ اذك هجو هلف ةرانم اب اهرسف نمو

 عماجل ا »يف دمحم لوق يأ :ش ( هلوقو ) :م عورشم ريغ اهراركت ينعي :ش ( ةماقإلا نود ) :م

 يف لاق هنآل :ش ( ةماقإلاو ناذألا نودب ةزئاج اهنأل ةالصلا ينعي هأزجأ دعي مل ولو ) :م .(ريغصلا

 . بابلا يف دئاز توصلا عفر نأل ‹ ناذألا لصأ زاوجلا نم دارملا نوكي نأ لمتحيو « حاضيإلا»

 داعي نأ بحتسي ب هانعم «نذؤت ةأرملا كلذكو ) :م «ريغصل | عماجلا »يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م
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 «مالعإلل ناذألا نأل ؛ اهتقو يف داعتو « اهتقو لوخد لبق ةالصل نذؤي الو . ةنسلا هجو ىلع عقيل

 ؛ليللا نم ريخألا فصنلا
 س
 ىلع عقيال ةرملا ناذآو . ديعي نأ يلإ بحأ بنحجلاو هلوق ىلع فطع اذه :ش ( ةنسلا هجو ىلع عقيل
 . دوصقملاب تلتخا تضفخ نإو اًمارح تبكترا اهتوص تعفر نإ اهنأل « ةنسلا هجو

 يذلا هوتعملاو ناركسلاو ةآرملاو بنجلا« ةعبرألا ناذأ بحتسي ال ةياورلا رهاظ يف ليق :تلق
 ناذأ ءاسنلا ىلع سيلو «طوسبملا» ىفو : ةعبرألا ءالؤه ناذأ داعي لوصألا ةياور ريغ يفو لقعي ال
 ءايلاب ثيدحل ةعامجب نيلص ولاذكو ءنيعباتلا نم ةعامجو روث وبأو دمحأو كلام لاق هبو ةماقإو
 « ةماقإو ناذأ الب - -اهنع هللا يضر -ةشئاع نهتم ءاسنلا نم ةعامج ناك لاق فورحلا رخآ
 نود ةماقإلا نهل بحتسي هنأ مألا يف هصن ام وهو اهحصأ لاوقأ ةئالث ءاسنلا ةعامج يف يعفاشللو

 .ناذألا

 . ةماقإ الو ناذأ ال هنأ : يناثلاو

 اميف فالخلا اذه صتخي الو «زيجولا حرش» يفو . ةماقإلاو ناذألا بحتسي هنأ : ثلاثلاو

 ناذألا نأل ) :م تلبق عقو نإ :ش ( اهتقو يف داعتو اهتقو لوخد لبق ةالصل نذؤي الو ) م

 هيلإ راشأ هيف اوفلتخا مهنإف رجفلا ناذأ يف الإ عامجإلاب اذهو :ش ( ليهجت تقولا لبقو ؛مالعإلل
 وهو . :ش ( ليللا نم ريخألا فصنلا يف رجفلل زوجي يعفاشلا لوق وهو : فسوي وبآ لاقو ) م هلوقب

 اهل نذۇي : ةيكلاملا دنع «ةضراعلا »يف لاقو . دمحأو كلام لاق هبو « يعفاشلا لاوقأ نم حصألا

 هيلع -هلوقل :لاق ‹ هسدس دنع : ليقو « ليللا ثلث دنع: ليقو « ةمتعلا ةالص ءاضقنا دنع

 بهذ اذإ »يورو .«ليللا فصني نيح ايندلا ءامسلا ىلإ انبر لزني» «حيحصلا» يف -مالسلاو ةالصلا

 اذه نوكيف ليق « ةلفغلا ءادن ىلع امهنيب نذؤملا نذؤيف ؛ليللا ثلث يقب اذإ »يورو ٠٠ ليللا ثلث

 . حبصلا ةالصل ال ايندلا ءامس ىلإ هناحبس هلوزن تقوب مالعإ امهنيب ناذألا

 يضاقلا هححصو يوغبلا عطق هبو ءرحسلا يف رجفلا عولط لبق : يعفاشلل يناثلا ل هقلاو

 . موتكم مأ نباو لالب نع لوقنملا رهاظ اذهو : يوونلا لاقو . يلوتملاو نيسحلا

 ىقبي عبس ب هنل فيصلا يفو « ليللا نم ىقبت عبسل ءاتشلا يف اهل نذؤي : ثلاثلا لوقلاو

 . هلم

 . راتخملا تقولا رخآ ليللا ثلث نم : عبارلاو

 . (ةدعلا» بحاصو نيمرحلا مامإ هاكح ‹«حبصلا ناذأل تقو ليللا عيمج :سماخلاو
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 : - هنع هللا يضر -لالبل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لكلا ىلع ةجحلاو « نيمرحلا لهأ ثراوتل
 . اًضرع هدي دمو « اذكه رجفلا كل نيبتسي ىتح نذؤت ال»

 ليللا عيمج ناك اذإ ؟حبصلا ناذآ مآ برغم ا ناذأ مهدنع مدقت نيناذألا يأ ملعأ ام : تلق

 فيعض لوقلااذهو : يوونلا لاق . رخآلا نم امهدحأ فرعي ال ذئنيحف حبصلا ناذأل الحم

 هدنع حص ام الإ لقني ال هنأو ءهل يلع يبأ ةياكح الول : نيمرحلا مامإ لاقو . طلغ وه لب ةياورلا

 ؟برغملا ىلإ ءاعدلا تقو يف حبصلا ةالصل ءاعدلا نسحي فيكو « هلقن بحتسا امل

 اميف -مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقلو ةنيدملاو ةكم لهأ يأ :ش ( نيمرحلا لهأ راوتل ) :م

 ‹ كلام نع يبعشلا هاور « موتكم مأ نبا نذؤي ىتح اوبرشاو اولكف ليلب نذؤي الالب نآ »رمع نبا یور

 . حيحصلا وه : مامإلا بحاص لاق . ًالسرم هريغ ةعامج هاورو

 : يزارتألا لاقو . امهعبات نمو يعفاشلاو فسوي ابأ لكلاب دارأ :ش ( لكلا ىلع ةجحلاو ) :م

 . نيمرحلا لهأو يعفاشلاو فسوي يبأ ىلع ةجحل ا

 :ش ( «اًضرع هدي دمو اذكه رجفلا كل نوبتسي ىتح نذؤت ال» : لالبل -مالسلا هيلع -هلوق ) :م

 دادشو :ناطقلا نبا لاقو ءهنع تكسو .ها لالب نع دادش نع دواد وبأ ثيدحلا اذه جرخأ

 دادش دواد يبآ لوق ىنعمو . عاطقنالاب يقهيبلا هلعأو ناقرب نب رفعج ةياور ريغب فرعي ال لوهجم

 نب دامح نع دواد وأ یورو . رهظي یتح يأ -رجفلا كل نيبتي ىتح- :هلوق . الالب كردي مل

 عجري نأ ةا يبنلا هرمآأف رجفلا عولط لبق نذأ الالب نأ رمع نبا نع عفان نع بويأ نع ةملس

 . مان دبعلا نإ الأ ىدانف عجرف تارم ثالث مان دبعلا نأ الأ يدانيف

 ليلب نذؤي الالب نإ لاق هنأ ةا يبنلا نع رمع نبا نع ملسمو يراخبلا جرخأ : تلق نإف

 - امهنع هللا يضر- ةشئاعو رمع نبا نع اًضيأ « نيحيحصلا»يفو . نآلا ىضم دقو ثيدحلا

 ليلب نذؤي ًالالب نإ ةا هللا لوسر لاقف موتکم مآ نباو لالب نانذؤم ب هللا لوسرل ناک : لاق
 يشرقلا ةدئاز نب هللا دبع ليقو سيق نب ورمع همساو موتكم مأ نبا نذؤي ىتح اوبرشاو اولکف

 ةرم ةرشع ثالث ةَ هللا لوسر هفلختسا -اهنع هللا يضر- نينمؤملا مأ ةجيدخ لاخ نبا يرماعلا

 . هنع هللا يضر- رمع ةفالخ يف اهب دهشتساو ةيسداقلا دهشو هتاوزغ يف

 هيلع ليلدلاو « رجفلا عولط نظ ىلع ًأطخ لالب نم كلذ ناكو : يواحطلا لاق: تلق

 يبآ ثيدح نم وهو هجرخآ ثيدحب هيلع لدتسا « داوس هرصب يف ناف لالب ناذآ مکنرغی ال ثیدح

 حبصلا امنإ حبصلا كلذ سيلو اهلداس رجفلا ناك اذإ نذؤت كنإ» : لالبل ةي هللا لوسر لاق : لاق رذ

 . ( اضرتعم اذکه

 ‹ رجفلا هنأ ىري ام عولطب نذؤي ناك هنأ -مالسلاو ةالصلا هيلع- ربخأف : يواحطلا لاق

 ناك -اهنع ىلاعت هللا يضر -ةصفح ثيدح نم ًاضيأ يواحطلا ىورو « رجفب ةقيقحلا يف سيلو
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 . « اميقأو انذأف امترفاس اذإ» :ةكيلم يبأ ينبال مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ ميقيو نذؤي رفاسملاو

 . حبصي یتح نذؤي ال

 الب هللا لوسر نأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع «هحيحصا يف ةيزخ نبا جرخأ تلق نإف

 یری یتح نذؤی ال لالب ناکو « لالب نذؤی یتح اوبرشاو اولکف لیلب يدانی موتکم مآ نبا نإ :٥ لاق
 .(رجفلا

 -مالسلا هيلع -نوكي نأ زاوجل رمع نبا ربخ داضي ال ربخلا اذه : ةيزخ نبا لاق : تلق نإف

 لالب لزن اذإف ليلب نذؤي نأ الالب يلايللا ضعب يف رمأف ةباون موتكم مأ نباو لالب نيب ناذألا لعج
 دعص اذإف « ليلب نذأف لزنف أدب موتكم مأ ةبون تءاج اذإف تقولا يف نذأف موتكم مأ نبا دعص

 . تقولا يف نذأف «لالب

 اترفاس اذإ - امهنع هللا يضر - ةكيلم يبأ ينبال - مالسلا هيلع- هلوقل ميقيو نذؤي رفاسملاو ) :م

 نب كلام نعألوطمو ارصتخم مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدح اذه :ش ( اميقأو انذأف

 نباو يئاسنلل ةياور يفو يل مع نبا ةياور يفو . يل بحاصو انأ ةا يبنلا تيت : لاق ثريوحلا
 . «امكربكأ امكمؤيلو اميقأو انذأف ةالصلا ترضح اذإ» : انل لاق فارصنالا اندرأ املف لاق رمع

 «طوسبملا» يف ثيدحجلا اذه ركذ : يقانغسلا لاقو . انهه اولاق ام حارشلا مالك يف هرظنا :تلق

 اترفاس اذإ : هل مع نباو ثريوحجلا نب كلامل لاق هنآ ايب يبنلا نع يورو : لاق « اهريغ باطخب

 مامإلاو مالسإلارخفل ؟ريغصلا عماجلا» يف ركذاذكو 4 انآرق امك ربكأ امكمؤيلو اميقآو انذأف

 لمكألا نإ مث . «اتس امكربكأ امكمؤيلو» مالسإلا رخف ركذ نكلو «طوسبملا »قفاوي ام يبوبحملا

 « تكسو «طوسبملا ىف هركذ ام «ةياردلا» بحاص لقنو هب اًيضار تكسو ىقانغسلا نع اذه لقن

 - يبنلا نأ ثريوح ا نب كلام نع ةبالق يب ىلإ هدانسإب «هننس» يف دواد وبأ یور : يزارتألا لاقو
 (امك ربکأ امکمؤیلو« اميقأ مث انذأف ةالصلا ترضح اذل : هل بحاصلو هل لاق-مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةكيلم ابآ ثريوحلا ةينك نوكي نأ زوجيو « رخآلل اًبحاص نيوخألا دحأ يمسي نأ زوجيو : لاق مث

 الاق ثيح كلذ ريغ مالسإلا رخفل «ريغصلا عماجلا» ظفلو «(ةمئألا سمش طوسبم » ظفل نكلو

 اميقأو انذأف امت رفاس اذإ »: هل مع نباو ثريوحلا نب كلام لاق- مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا نأ ىوري

 ٠ ةيادهلا »بحاص لوق يف همع نبالو نبالل نينبالا ةيمست زوجي اذه ىلعف «اتس امك ربكأ امكمؤيلو
 . اًراجم اًبأ ىمسي نأ زوجي معلا نأل اّتبا ىمسي نأ زوجي معلا نبا نأ رابتعا ىلع بيلغتلا قيرطب

 هنإف يقانغسلا امأ . ثيدحلا نف نم سح ىندأ هل سيل نمم الإ ردصي ال مالكلا اذه :تلق

 ةخيصب ةتسلا بتكلا يف عقو يذلا ثيدحلا لمح ول مث . ثيدحلا يف سيل امم همالك ردص

 ىلع يشي هنأل انهه رصق هنأل «ةياردلا» بحاص امأو . ىضمو هدلق هنإف لمكألا امأو ضيرمتلا

 . ًالصأ زرحي ملانههو « نيثدحملا ةقيرط
۱۱٤ 



 ةقفرلاو ‹ نيبئاغلا راضحتسال ناذألا نأل ؛ زاج ةماقإلاب ىفتكا ولو « هركي اعيمج امهكرت نإف

 يلصي رصملا يف هتيب يف ىلص نإف « نوجاتحم هيلإ مهو « حاتتفالا مالعإل ةماقإلاو . نورضاح
 زاج اًعيمج امهك رت نإو« ةعامحلا ةئيه ىلع ءادألا نوكيل « ةماقإو ناذأب

 مالك مث هلصأ ىلع الوأ ثيدحلا ركذ هنأل اًريثك ظفح ةضيرفلا هاوعد عم هنإف يزارتألا امأو

 نم اًبحاص نيوخألا دحأ يمسي نأ زوجيو لاقف « ةلوبقم ريغ هبجعأ ليوأتب هيلع «ةيادهلا» بحاص

 هنأ ًالصأ هدارم سيلو ةثالثلا تاياورلا ىلع رمع نب هللا دبع امإو همع نبا امأو « بناجألا سانلا
 هلوأف ةكيلم يبأل «ةيادهلا» بحاص لوق كلذ ىلع يزارتألا لمح اغإو« بسنلا نم هاخأ ناك
 ثريوحلا نب كلام باوصلاو « رمألا سفن يف طلغ وهو ةيادهلا مالكل احيحصت روكذملا ليوأتلاب
 . ثالثلا تاياورلا ىلع -هنع هللا يضر- رمع نبا وأ هل مع نباو هل بحاصو

 ادحأ هب لقي مل اذهو ةكيلم ابأ ثريوجلا ةينك نوكي نأ زوجيو هلوقب هطلغ يزارتألا دكأ مث

 وه هرخآ ىلإ «ةمئألا سمش طوسبم» ظفل نكلو هلوقب همالك كردتسا مث طلغ ىلع اًطلغ دازف

 . ثيدحلا ظفلل اقيفوت هرخآ ىلإ نينبالا ةيمست زوجي اذه ىلعف هلوقب هلوأو ٠ باوصلا

 نأ ىلع طلغلا ىلع لصألا عوقو لك ال قيفوت الو انهه زاوج الو : «ةيادهلا» بحاص ظفلو

 ىلحملا فيسلا ةلأسم ىف لاقف باوصلا ىلع فرصلا باتك ىف ثيدحلا اذه ركذ «ةيادهلا» بحاص

 : نمحرلا ) € ناجرملاو ؤلؤللا امهنم جرخب : یلاعت هللا لاق . دحاولا امهب داري دق نينثالا نأل

 انذأف امت رفاس اذإ» : همع نباو ثريوحلا نب كلامل - مالسلا هيلع- لاقو امهدحأ دارملاو « ( ۲۲ ةيآ

 . اًضيأ رظن هيفو امهدحأ امهب دارملاو « اميقأو

 امهايإ هكرت هركي اعيمج ةماقإلاو ناذألا رفاسملا كرت نإف يأ :ش ( هركي اًعيمج امهكرت نإف ) :م

 ةماقإلاو نورضاح ةقفرلاو نيبئاغلا راضحتسال ناذألا نأل؛ زاج ةماقإلاب ىفتكا ولو ) :م ةنسلا ةفلاخمل

 عمج ءارلا مضب ةقفرلا يأ :ش ( مهو ) :م اهيف عورشلاو ةالصلا حاتتفال يأ :ش ( حاتتفالا مالعإل

 . قیفر

 -هنع هللا يضر - يلع نع يورو . نوجاتحي حاتتفالا مالعإ ىلإ يأ :ش ( نوجاتحم هيلإ ) :م

 نأل رضحلا فالخب رفسلا يف نورضاح موقلاو نذؤي ملو ماقأ ءاش نإو نذأ ءاش نإ رايخلاب رفاسملا

 يفو « ةالصلا تقو نوفرعي ال فرحلاو بساكملا عاونأب مهلاغتشاو مهقرفتل رصملا يف سانلا

 . ميقملاو رفاسملا نيب قرف ال ةماقإلا

 ناذألاب :ش ( ةعامحجلا ةئيه ىلع ءادألا نوكيل ةماقإو ناذأب يلصي رصملا يف هتيب يف ىلص نإف ) :م

 اًعيمج ةماقإلاو ناذألا هتيب يف يلصملا كرت نإو يأ :ش ( زاج اًعيمج امهكرت نإو ) :م ةماقإلاو

 ناكف اهل هوبصن نيذلا مه مهنأل ةماقإلاو ناذألا يف ةلحملا لهأ نع بئان يحلا نذؤم نأل ءزاج

 كرتو هدحو يلصي يذلا رفاسملا نيبو هنيب قرفلا دجوي اذهو « مهتماقإو لكلا ناذأك هتماقإو هناذأ
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 . كلذ هل هركي هنإف ةماقإلا

 : دهاجم لاقو « تقولا يقبام ديعي : يعازوألا لاقو . داعأ ةماقإلا يسن نم ءاطع نعو

 رصملا يف اولص فسوي يبأو ةفينح يبأ نع دعجلا نب يلع نعو . ديعي رفسلا يف ةماقإلا يسن نم

 . ناذألا بوجو ىلع لدياذه « اومتأو ةنسلا اوأطخأ ةماقإ الو ناذأ الب ةعامج رصعلاو رهظلا

 هذخأ فنصملاو بيرغ اذه :ش ( انيفكي يحلا ناذأ -هنع هللا يضر -دوعسم نبا لوقل ) :م

 نذؤت الأ : هل ليقف هتيب يف دوسألاو ةمقلعب ىلص هنأ : دوجسم نبا نع يور هيفو «طوسبملا»نم

 . انيفكي يحلا ناذأ :لاق؟ ميقتو

 لاق . ةماقإ الو ناذأ ريغب اولص دوسألاو ةمقلعو دوعسم نبا نأ ميهاربإ نع دامح نع يروثلا

 لاقو . ةماقإلا كرت هركي هتلحم يف ميقأ نكي ملاذإ : يشاترمتلا ركذو . رصملا ةماقإ هتفك : نايفس

 . ةعامج اوناك نإو « ءاش نإ ةماقإو ناذأ الب هتيب يف يلصي نأ هل يسخرسلا

 ماقأو نذأ ولو . كلذ هل صخر «يردركلا عماج» يفو «كلذ كرت ءاش نإ فسوي يبأ نعو

 نأل اعامجإ نذؤي ال هدحو دجسملا يف يلصي يذلاو «طيحملا »يفو نذؤي ملو ماقأ نإ اذكو نسحف

 هيلع -هلوقل ديدجلا يف دارفنالاو ةعامجملا ةلاح يف ناذألا نس يعفاشلا دنعو هيفكي يحل ا ناذ

 نذأف ةالصلا تقو لخد اذإف منغلاو ةيدابلا بحت كنإ » يردخلا ديعس يبأل- مالسلاو ةالصلا

 - هنع هللا يضر- ناملس ثیدح يفو «ثيدحلا بيرغ» هباتک يف ديبع وبأ لاقو « «كتوص عفراو

 هعوكرب نوعكري ىري ال ام ةكئالملا نم هفلخ ىلص ةالصلا ماقأو نذأف يق ضرأب ىلص نم

 ءايلا ديدشتو : فاقلا رسكب وه رطقلا,يقلا : لاق . هئاعد ىلع نونمويو هدوجسب نودجسيو

 . هبناج ءيش لك رطقو بناحلا فاقلا مضب رطقلاو

HE 



 اهمدقتت ىتلا ةالصلا طورش باب
 ( اهمدقتت يتلا ةالصلا طورش باب ) :م

 ‹ ةمالعلا وهو طرش عمج طورشلاو ءةالصلا مدقتت يتلا طورشلا نايب يف باب اذه يأ :ش

 نم مزلي : ليقو «هيفًالخاد نكي ملو ءيشلا دوجو هيلع فقوتيام طرشلا : حالطصالا يفو

 : «هلوصأ» يف يسخرسلا لاقو ‹ طورشملا دوجو هدوجو نم مزلي الو « طورشملا ءافتنا هئافتنا

 دبال نكرلاو طرشلاو اهب ام وهو ةلعلا ىلإ فاضيو هب ال هدنع ادوجو طرشلا ىلإ فاضي مكحلا

 نكرلا دوجو نم مزلي ينعي طرش نكر لك اذه ىلعف « صاجخلاو ماعلا قارتفاك ناقرتفيو امهب
 . طرشلا ءاغتنا نكرلا ءافتنا نم مزلي الو « طرشلا دوجو نكرلا ءافتنا نم مزلي الو طرشلا دوجو

 معألاو صاخلا مدع ماعلا مدع نم مزلي الو « صاخلا درجو ماعلا دوجو نم مزلياذكو

 مدع ناويحلا مدع نم مزلي هنإف « صحألا مدع معألا مدع نم مزلي سكعلا ىلع صحخألاو

 ناسنإلا دوجو ناويحلا دوجو نم مزلي ال هنإف صخألا دوجو معألا دوجو نم مزليالو « ناسنإلا

 يلعجو « ةالصلل ةراهطلاك : يعرشو « راجنلل مودقلاك يلقع « عاونأ ةئالث ىلع طرشلا مث

 . قالطلا هب قلعملا لوخدلاك

 ةيرحتلاو ةينلاك داقعنالا طرش : عاونأ ةثالث ةعومسم ةالصلا طرش : «يشاوحلا» يفو

 لابقتساو « ةراهطلاك ماودلا طرشو « امهدنع ةعمجلل ةعامجلاو ةعمجلا يف ةبطنلاو « تقولاو

 مدع هيف طرتشي الو « ءاقبلا ةلاح يف هدوجو طرش ام : كلاثلاو « ةعمجلا يف تقولاو « ةلبقلا

 نأل ‹ ناكرألا رئاس ىف طرتشيو اهسفن ىف نكر اهنإف ةءارقلا وهو ةالصلا ءادتبال ةنراقملا الو

 ۰ ۰ . اريدقت ةالصلا عيمج يف ةدوجوم ةءارقلا

 طرش وهام انه يقبو زوجي ال ايمأ نيريخألا يف ئراقلا مامإلا فلختسا ول اذهلو : تلق

 هركذام يضتقي : يجورسلا لاقو . ضعبلا دنع ناكرألا مامتل طرش اهنإف ةريخألا ةدعقلاك مامتلا

 بابلا اذه يف نيروكذم انوكي نأ يغبنيف اهمدقت يتلا ةالصلا طورش نم ةيرحتلاو تقولا نوكي نأ

 . هيفارکذي ملو

 اهيفف ةيرحتلا امأو . انه هركذ ىلإ جاتحي الف هماكحأ ةرثكل ًالقتسم اًباب تقولل دقع : تلق

 . مهفاف ناكرألا نم وأ طورشلا نم يه له فالخ

 ال ام طورشلا نم سيل ذإ ةزيمملا تافصلا نم ال ةروكذملا تافصلا نم اهمدقتت يتلا : هلوق

 نویبنلا اهب مکحی ۶ : یلاعت هلوق بولس نم بیرق وهو « هنع اًزارتحا نوکی یتح اًمدقتم نوکی
 ةدعقلا نع اهمدقتت هلوقب زرتحا : «ةياردلا» بحاص لاقو . ( ٤٤ ةيآلا : ةدئاملا ) # اوملسأ نيذلا

 مل اميف ةالصلا لاعفأ بيترت نعو . مالسإلا خيش هركذ اذك . اهتينكر يف فلتخا هنإف ةريخألا

 كرت ولف عيمجلا طرش هنإف عوكرلا ىلع دوجسلاو ةءارقلا ىلع عوكرلا بيترتك ارركم عرشي
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 : ىلاعت هللا لاق ءانمدق ام ىلع ساجنألاو ثادحألا نم ةراهطلا مدقي نأ يلصملا ىلع بجي

 . 4 رهطف كبايثول

 وهو اهلبق هتتئاف ركذت مدع نعو مامإلا ماقم يدتقملا ةاعارم نعو . هتالص زوجت ال بيترتلا

 يفو ءاهمدقتتالو طورش ءايشألا هذه نإف « ةآرملا ةاذاحم مدع نعو ؛ بيترت بحاص

 .ةطسوتملا ال ةمدقتملا طورشلا ركذ بابلا اذه ىف نأل ىقافتا ال يدصق ديق اذه :«ةيادهلا»

 ؟هلبق ام نيبو بابلا اذه نيب ةبسانملا هجو ام : تلق نإف

 ركذو اًطورشو اًبابسأ اهنوكل اهبيقع تاقوألا ركذو ةالصلا طرش يهو ةراهطلا ركذ امل :تلق
 . هتيقب نايب يف عرش تاقوألا ىلع اًمالعإ هنوكل ناذألا

 ثادحألا :ش ( انمدق ام ىلع ساجنألاو ثادحألا نم ةراهطلا مدقي نأ يلصملا ىلع بجي ) :م

 . ؟ءاج نيأ نم عمجلاو ربكألاو رغصألا ناثدح الإ انل ام : تلق نإف

 ال ريثك وهو نانثالا هب داريو عمجلا ركذي نأ زوجيو ءاهايإ ةبسانل ساجنألا عم ركذ تلق

 . هبابسأ ددعت رابتعاب هعمج اغنإو «ركني

 ليلقلا فالخب وفعب سيل اهليلق نأل «ىرقأ اهنأل ثادحألا ركذ اغنإ : ليق : يزارتألا لاقو

 ‹ سجن رئبلا يف تعقو اذإ لوبلا وأ مدلا وأ رمخلا نم ةرطقلا نأل يدنع رظن هيفو ٠ ساجنألا نم

 واولا نأل دقت هيف سيل لاقي نأ ىلوألاو «سجني ال ءانإلا ىف هدي لخدأ اذإ ثدحملا وأ بنجلاو

 . عمجلا قلطمل

 ‹ ةعمل تيقب اذإ ام وه اهليلق ىفعي ال ثادحألا نوك نم لئاقلا دارم نأل رظن هيف هرظن : تلق
 ام نأو ساجنألا نم ليلقلا فالخب ىفعي ال ثدحملا ءاضعأ ىف وأ بنجلا ندب ىف ةريسي تناك ولو

 . ةيثيحلا هذه نم« ساجنألا نم ىوقأ ثادحألا نوكتف هعضوم يف فرع امك وفع هنم مهردلا نود

 ال يدقتلا ةدئافو «ركذلا يف مدقي هنأل ديجب سيل ميدقت هيف سيل لاقي نأ ىلوألاو : هلوقو

 ةراهطلا نايب يف هركذ امو «رغصألاو ربكألا ثدحلا نم ةراهطلا نايب نم ىضم اميف هركذ ام بلطتت

 . ناكملاو بوثلا ىلع ةففخيملاو ةظلغملا ةساجنلا نم

 ؟ اهداعأ ملف ةالصلل طرش اهنوك مدقت ام ملع ناك ال : تلق نإف

 :ش (رهطف كبايثو# : ىلاعت هللا لاق) . طورشلا ةلمج ىلع ًالمتشم بابلا نوكيل : تلق

 ساجنألا نم ةراهطلا دقت ىلع اهترابعب لدت اهنأل ةيركلا ةيآلا هذه ركذ امنإ ( ٤ ةيآ : رثدملا)

 . ثادحألا ىلع اهيدقت ىلع اهتلالدبو



 دنع مکتنیز اوذخ :  یلاعت هلوقل هتروع رتسیو ( اورهطاف اًبنج متنک نإو # : یلاعت هللا لاقو

 . ةالص لک دنع مکتاروع يراوي ام يآ . 4 دجسم لک

 بايثلا ةراهط نأل ةرهاط هبايث نوكت نأ هللا رمأو :«هريسفت» يف -هللا همحر- فنصملا لاقو

 بيطلا نمؤملل حبقيو . ةالصلا ريغ يف بحألاو ىلوألا يهو « اهب الإ حصت ال ةالصلا يف طرش

 « لويذلا مهرجو بايثلا مهليوطت يف برعلا ةفلاخمو اهريصقتب رمأ : ليقو . اًسجن لمحي نأ

 : يرهزلاو يبعشلاو كاحضلاو ةداتقو ميهاربإ لاقو . ةساجنلا ةباصإ هعم نمؤي ال ام كلذو

 نع ىنكف بونذلا نم كسفن رهط دارأ ليقو . ةيصعملاو مثإلاو سجرلا نم رهطف كبايثو#

 اهرهطو ءاملاب اهلسغاو كبايث قن : ديز نباو نيريس نبا لاقو . هيلع لمتشت اهنأل بايثلاب مسجلا
 . ةريثك اهوجو اهيف ركذو « هبايث ريهطتب رمأف نورهطتي ال اوناك نيكرشملا نأل كلذو «ةساجنلا نم

 هترابعب ةلالدلا هذه ركذ ( ١ ةيآلا : ةدئاملا ) :ش ( اورهطاف اًبج متنك نإو ىلاعت هللا لاقو ) :م

 : ىلاعت هلوق ةيادهلا بحاص دروي ملول :يزارتألا لاقو . ثادحألا ىلع ةراهطلا دقت ىلع

 نسحأ ناكل (اورهطاف انج متنك نإو :  ىلاعت هلوقو ( ٤ ةيآلا: رثدملا) ( رهطف كبايثو]
 ىلع ليلدلا دروي نأ دروأ ثيح هقح نم ناكو هانمدق ام ىلع هلوق نم كلذ مهفي راصتخالل

 ليلد  رهطف كبايثو :  ىلاعت هلوق نأل كلذك سيل وهو اًيفانتم نايبلا نوكي الئل هاعدم عومجم

 ثدحلا نم ةراهطلا دقت ليلد € اورهطاف اًبنج متنك نإو # ىلاعت هلوقو ساجن ألا نم ةراهطلا ميدقت
 . ءوضولا هنأ وهو هركذي ملو رغصألا ثدحلا نم ةراهطلا ميدقت يقبو ءربكألا

 « رهطف كبايثو # :هلوق نم مهف كلذو « فاش هنايبو مئاق هاعدم عيمج ىلع ليلدلا :تلق

 ‹ ثادحألا ىلع اهيدقت ىلع هتلالدبو «ساجنألا نم ةراهطلا مدقت ىلع لدت هترابعب نإ انلق انأل

 ام ةقيرط ىلع هركذ لب كلذك سيل هركذي ملو : هلوقو « ربكألاو رغصألا ثدحلا لوانتت يهو

 . هرکذتی مل هنکلو انرکذ

 . رتسي نأو هريدقتو مدقي نأ هلوق ىلع فطع هنأل «ءارلا بصنب :ش ( هتروع رتسیو ) :م

 :ش ( ةالص لک دنع مکتاروع يراوي ام يآ ( دجسم لک دنع مکتنیز اوذخ  :یلاعت هلوقل ) :م

 لاحلا مسا قالطإ :لوألا يفف . ةالصلا دجسملابو ةروعلا يراوي ام ةنيزلاب دارأ ( :۳١ فارعألا)

 ‹ لحملاو لاحلا نيب يذلا لاصتالا دوجول لاحلا ىلع لحملا مسا قالطإ : يناثلا يفو . لحملا ىلع

 نوفوطياوناكو .ازاجم بوثلا وهو اهلحم ديرأف لاحب ضرع ىهو اهسفن ةنيزلا ذخأ نأل اذهو

 فيكف فاوطلا يف ةيآلا لوزن : لاقي ال . تلزنف اهيف انبنذأ بايث يف هللا دبعن ال نولوقي ةارع

 هنأل ماع ظفللا انهو ‹ ببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا لوقن انأل ةالصلا يف مكحلا تبثي

 نم 4 مكتنيز اوذخ) : لاقيو «همومعب لدف مارحلا دجسم دنع لقي ملو دجسم لك دنع :  لاق

 . صخشلا ةنيزلا لحمو ةنيزلا ببس بوثلا نأل ببسلا ىلع ببسملا قالطإ ليبق
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 . ةغلابل يأ « رامخب الإ ضئاحل ةالص ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 : رونلا ) (نهتنيز نيدبي الو * : ىلاعت هلوق يف امك هريغو بوث نم هب نيزتي ام ةنيزلا : ليقو
 نم ةأرملا هب تنيز ام ةنيزلا : يرشخمزلا لاقو . ليوأتلا نم هوركذ ام حصي اذه ىلعف ( ۳١ ةيآ

 . اهيلإ لحي مل رظنلا نأ ملعيل اهسفن ةنيزلا ءادتبا نع ىهن اغإو لحك وأ يلح

 دجسملا ريغل بجي ال رتسلاو عامجإلاب لالح ةنيزلا ىلإ رظنلا نأل ةنيزلا عضوم دارأ : ليقو
 ىلص ول ىتح «سانلا لجأل ال ةالصلل هرتس نأ اذه نم ملعف انه اًنايرع فاوطلا زاوج ليلدب

 . دحأ هدنع نکی مل نِإو هتالص زوجت ال هتروع رتسی ملو هدحو

 وبأ هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( ةغلابل يأ «رامخب الإ ضئاحل ةالص ال» :مالسلا هيلع لاقو ) :م

 تنب ةيفص نع نيريس نب دمحم نع ةداتق نع ةملس نب دامح نع ةجام نباو يذمرتلاو دواد

 الإ ضئاح ةالص هللا لبقي ال » : ةي هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ثراحلا
 . رسح ثیدح : يذمرتلا لاقو . ٠ رامخب

 تضاح دق ةأرما ةالص هللا لبقي ال١: امهظفلو «امهيحيحص» يف نابح نباو ةيزخ نبا هاورو

 ملو « ملسفم طرش ىلع حيحص ثيدح لاقو « «كردتسملا» يف مكاحلا هاور .« رامخب الإ

 هيلع- يبنلا نع نسحلا نع ةداتق نع ديعس نع هجرخأ مث ةداتق ىلع هيف فالخب هنظأو . هاج رخي

 . (رامخب الإ ضئاحل ةالص ال :٠ لاق -مالسلاو ةالصلا

 ةروعلا رتسو ةالصلا يف ةروعلا رتس ضارتفا ىلع لد دق اذهو فنصملا ظفل لثم اذه : تلق

 لهأو ءاهقفلا ةماعو دمحأو ىعفاشلا لاق هبو ءاندنع اهلفنو اهضرف ةالصلا ةحصل طرش

 »يف ديشر نبا لاقو . ةالصلا ةحصل طرشب سيلو باو وه : ةيكلالا ضعب لاقو . ثيدحلا

 دنع طرش وه : مهضعب لاقو . ةالصلا ننس نم ةروعلا رتس نأ كلام بهذم رهاظ :« دعاوقلا

 : يكلاملا جرفلا وبأ ىكحو . تقولا يف داعأ اتايرع ىلص نم: بهشأ نعو . نايسنلا نود ركذلا

 . ةالصلا صخي ال هباوجو : اولاق « دسجلا عيمج رتس بجي هنأ

 . فالخ الب بجاو بويعلا نع ةروعلا رتس :تلق

 ثراحلا تنب ةيفص نع نيريس نب دمحم نع ةملس نب دامح نع ]۳١١[ يذمرتلا و . ]٥۹٦[ دواد وبأ هاور (۱)

 نع نسحلا نع ةداتق نع ديعس نع مكاحلا هاورو . نسح ثيدح : يذمرتلا لاق « ًاعوفرم . . . . ةشئاع نع

 ةداتق ىلع هيف فلتحخاو ةشئاع نع ثراحلا تنب ةيفص نع نيريس نبدمحم نع هيوري : ينطقرادلا لاق دي يبللا

 . ًافوقوم ةداتق نع هايورف ةبورع يبأ نب ديعسو ةبعش هفلاخو ًاعوفرم اذكه ةداتق نع ةملس نب دامح هاورف
 ثراحلا تنب ةيفص ىلع تلزن اهنأ ةشئاع نع ًالسرم نيريس نبا نع ناسح نب ماشهو ينايتخسلا بويأ هاورو

 . باوصلاب هبشأ ماشهو بویأ لوقو . ثيدحلا اعفرو « كلذب اهتثدح
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 نيب ام لجرلا ةروع » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ‹ ةبكرلا ىلإ ةرسلا تحت ام لجرلا ةروع,

 . ٩ هتبکر ىلإ هترس
 ا

 . ضرفلا ديفي الف دحاولا ربخ ثيدحلا : تلق نإف

 لصحت عومجملابف « دحاولا ربخ هنوكل توبشلا ينظ رصحل ا ةادأل ةلالدلا ىعطق وه :تلق

 ةيآلا نأ ليق ام درياذهلو « ةلالدلا نود توبثلا ةيعطق يهف ةيآلا امأو « ضارتفالا ىلع ةلالدلا

 يف ًالمعتسم اوذخ ظفل ناكل ة ةالصلا قح يف ةضيرفلا تدافأ ولف فاوطلا تح يف بوجولا ديفت

 . زوجي ال اذهو ‹ ضارتفالاو بوجولا

 . اهسأر ةأرملا هب يطخت ام وه ةمجعملا ءاخلا رسكب رامخب : هلوق

 نأل ةغلابلا نع زاجم وهو «ثيدحلا نتم نم سيلو « ضئاحلا ريسفت -ةغلابلا- يأ : هلوق

 ضئاحلا ةقيقح نإ لاقيو . مزاللا ىلع موزلملا مسا قالطإ اذه نوكيف غولبلا مزلتسي ثيدحلا

 وهو ببسلا مسا قالطإ قيرطب زاجملا ىلإ ريصيف « ًالصأ ةالصلا ضئاحلل زوجي ال ثيح ةروجهم

 . غولبلا وهو ببسملا ىلع ضيحلا

 هنمو « اهروهظ حبقل ةروع ةروعلا تيمس :ش ( ةبكر لا ىلإ ةرسلا تحت ام لجرلا ةروعو ) :م

 . اهيف بيعو صقن نيعلا روعو . ةحيبقلا يهو ءاروعلا ةملكلا

 عم ىنعج ىلإ ةملكو . هربخ ةرسلا تحت ام : هلوقو . أدتبم يفاضإ مالك لجرلا ةروع : هلوق

 . بيرق نع ههجو رکذی ام ىلع

 بابلا اذه يف :ش (« هتبكر ىلإ هترس نيب ام لجرلا ةروع » :-مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقل) م

 نع بيعش نبا ورمع نع دواد نب راوس نع ٠ هننس »یف ینطقرادلا هج رخأ ام اهنم ةريثك ثیداحأ

 نود ام ىلإ زظني الف» : هيفو « ثيدحلا . «مكنايبص اورم» : ةي هللا لوسر لاق : لاق هدج نع هيأ

 . فنصملا لقن ظفل برقي ىنعملا اذهو “" «ةروعلا نم ةبكرلا قوفو ةرسلا

 نب راوسو . ةروعلا نم هتبكر ىلإ هترس نم لفسأ ام نإف» : هظفلو« هدنسم» ىف دمحأ هاورو

 و هب سأب ال يرصب خيش : دمحأ لاقو . نابح نباو نیعم نبا هعفرو « يليقعلا ةينك دواد

 : لوقي ةَ هللا لوسر تعمس لاق رفعج نب هللا دبع ثيدح نم «كردتسملا »يف مكاحلا هجرخأ

 قاس اتر هلآ : «هرصتخم »يف يبهذلا : لاقو . هنع تكسو «ةروع ةبكرلا ىلإ ةرسلا نيب

 هجرخآ ام اهنمو . "تاور نم امهو « بذكلاب مهتم بشوح نب مرصأو « كورتم لصاو نبا

0 

 . ًاعوفرم... هدج نع هیبآ نع بیعش نب ورمع نع دواد نب راوس نع (۲۳۱ :۲۳۰ /۱) ينطقرادلا هاور (۱)

 . هب ساب ال هدانسإو « (۱۸۷ /۲) دنسملا يف دمحأ هاورو

 . )٥۹۸/۳( كردتسملا يف مكاحلا هاور (۲)

۱۲۱ 



 هلوقي امل اًنالخ ةروعلا نم تسيل ةرسلا نأ نيبتي اذهبو ٠ هتبكر زواج یتح هترس نود ام » : یوریو

 ةملك ىلع اهلمحن «ىلإ ةملكو « اًضيأ هل اًقالخ ‹ ةروعلا نم ةبكرلاو : - هللا همحر - يعفاشلا

 « ىتح ةملكب ًالمع « عم

 ا
 نم نيتبكرلا قوف ام لوقي »: هل يبنلا تعمس : لاق بويأ يبأ ثيدح نم «هننس» يف ينطقرادلا

 . يروعلا نم ةرسلا لفسأ امو« ةروعلا

 جرخي ال هانعم نکلو ظفللا اذهب بيرغ اذه :ش ( هتبکر زواجت یتح هترس نود ام یوریو ) ۴

 . ةروكذملا ثيداحألا نم

 ام : لاق هنأل :ش ( ةروعلا نم تسيل ةرسلا نأ نيبتي ) :م روكذملا ثيدحل ابو يأ :ش ( اذهبو ) :م

 هلوقي امل اًقالخ ) :م ةروع ةرسلا نوكت ال نأ كلذ نم دوصقملاو هترس نود ام هيتبكر ىلإ هترس نيب
 اهحيحص : هجوأ ةسمحخ لجرلا ةروع يف : يوونلا لاق :ش ( ةروعلا نم ةرسلا نآ يف يعفاشلا

 . ةروعلا نم تسيلو ةبكرلاو ةرسلا نيب ام اهنأ صوصنملا

 . ةفينح ىبأ نع ةياورلاك اًضيأ ةروع اهنأ : اهيناث

 . ةبكرلا نود ةرسلا : اهثلاث

 . انباحصأ نم ةثالثلا لوق رهاظلا هسكع : اهعبار

 داش وه : يوونلا لاق . يرخطصإإلا نع يعفارلا هاكح ‹طقف ربدلاو لبقلا : اهسماخ

 «دوادو «بئذ یب نبا لوق وهو : لاقو «ىنغملا» ىف هنع هاكح دمحأ نع ةياور وهو ‹«رکنم

 ةروعلا نم تسيل ةبكرلا نإف « يعفاشلل اًفالخ يأ :ش ( اًضيأ هل اًقالخ ةروعلا نم ةبكرلاو ) :م

 . انرکذ امک لوق يف هدنع

 ًأدتبم يفاضإ مالك ىلإ ةملكو :ش ( ىتح ةملكب ًالمع عم ةملك ىلع اهلمحن ىلإ ةملكو ) :م

 نإ لاقي نأ :هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذهو « ةيردصملا ىلع بوصنم المع :هلوق

 ‹لخدي الف اهيلإ مكحلا دمل عضوملا اذه يف يهو ةياغلل ثيدحلا يف -هتبكر ىلإ- هلوق يف ىلإ ةملك
 « مكلاومأ ىلإ مهلاومأ # : ىلاعت هلوق يفامك « عم ىنعم ىلع لمحت انهه ىلإ نأ باوجلا ريرقتو

 نب ديز نع ريثک نب دابع نع دشار يبأ نب ديعس نع )١/ ۲۳١( ينطقرادلاو (۲۲۹ /۲) ننسلا يف يقهيبلا هاور ()

۲۲ 



 ٠. ةروعلا نم ةبكرلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ًالمعوأ

 نيب رهاظ ضراعتلاو « عرشلا بحاص مالك نع ضراعتلل اعفد «مكلاومأ عم يأ ( ۲ ةيآ : ءاسنلا)

 . هتبکر زواجي یتح هترس نود ام هلوق نيبو « هیتبکر ىلإ هترس نیب ام هلوق

 تحت ام لوانتي «هترس نيب ام هلوق نأل طاقسإلل ةياغ هيتبكر ىلإ هلوق : خياشملا ضعب لاقو

 دقو لخدت دق «ةياغلا»و «عمجملا حرش» يفو . ةروعلا تحت ةبكرلا تيقبف اهتحت ام هجرخأف ةرسلا

 يفو . نيقيب ةدهعلا نع اهتيطغتب جرخت ةروع اهنأب انلقف . طايتحالا عضوم عضولاو لخدت ال

 عملا عم اطلتخم مرحملا نوكيف ذخفلاو قاسلا مظع نم ةبكرم ةبكرلا «يردركلا عماجو» «ةياردلا»

 . مرحملا حجرف حابملاو

 يف اهنأل «حصأ لوألاو « دحاو وضع مدقلا رخآ ىلإ ةبكرلا :سينجتلا »يف فنصملا لاقو

 -هلوقب المع وأ زييمتلا رذعتل لاجرلا نم اهيلإ رظنلا مرح اغنإو ءقاسلاو ذخفلا مظع يفنل ةقيقحلا

 . ةروعلا نم ةبكرلا»: -مالسلا هيلع

 -هلوق نأ هريدقتو « ناث باوج اذهو « ىتح ةملكب ًالمع هلوق ىلع فطع :ش ( ًالمعوأ ) :م

 ىلإ ةيضقل ةروعلا نم تسيل ةبكرلا نأ ىلع لدي «هتبكر ىلإ هترس نيب ام» :-مالسلاو ةالصلا هيلع

 ضراعت امهنيبو ةروعلا نم ةبكرلا نأ ىلع لدي هتبكر زواجي ىتح مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو

 رخآ ثيدحب ةروعلا نم ةبكرلا نوك يف ذئنيح لمعيو اطقاست اهلاح ىلع ىلإ انيقبأ اذإف «رهاظ

 اذإ ىتح نأل رظن هيفو : لمكألا لاقو :ش ( «ةروعلا نم ةبكرلا» : - مالسلا هيلع- هلوقب ) :م وهو

 لوقي نأ يغبني ناكو « امهنيب قرف الف «عضوملا اذه لثم يف ىلإ ىنعب تناك لعفلا ىلع تلخد

 . امهنم لكب ةمئاق ةضراعملا نأل ؛ واولاب مالسلا هيلع هلوقب ًالمعو

 . ةياغلا لوخد عم نكل ىلإ ىنعمب هنأ : لوألا نع باوجلاو

 . ًايفانم نوكي الف عمجلا عنمل ال « ولخل ا عنمل وأ ةملك نأب : يناثلا نعو

 انيلإ عجري ىتح * وحن ىلإ ةفدارم ناعم ةثالث بوصنملا عراضملا ىلع ةلخادلا ىتحل :تلق

 يف الإ ةفدارمو «ةنجلا لخدت ىتح ملسأ وحن ةيليلعتلا يف ةفدارمو ٩١(« ةيآ : هط ) € ىسوم

 . ءانشتسالا

 اهنوك دنع مث « ةياغلل نوكي ىلإ ىنعمب ناك اذإ هنأل هتحت لئاط ال ةياخلا لوخد عم : هلوقو

 حصألا« ةنيرق نكت مل نإو « اًضيأ لوخدلا مدع ىلعو اهدعب ام لوخد ىلع ةنيرق نم دبال ةياغلل

 . ثيدحلا يف امك اهدعب بوصنملا عوقو زاوجب امهنيب قرفلا مث . هعضوم يف فرعامك لخدي ال نأ

 ناك نإ مث . ًالبقتسم ناك اذإ بصتتني ال ىتح سفنب ال ةرمضم نأب بصنلاو « ىلإ يف همدعو

 بصنلا ثيدحلا يفو . اًضيأ عفرلا زوجيف الإو بجاو بصنلاف ملكتملا نامز ىلإ رظنلاب هلابقتسا

۳ 



 ( ةروتسم ةروع ةأرملا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ‹ اهيفكو اههجو الإ  ةروع اهلك ةرحل ا ندبو

 : طورش ةثالثب زوجي امنإ عفرلا نأل نوعتم

 نأ :ثلاثلاو . اهلبق امع اًببس نوكي نأ :ىنالاو . لاحلاب لوأم وأ لاح نوكي نأ :لوألا
 .٠ هناكم ىلإ مج ريلف قيقحتلا تدرأ نإف ةلضف نوكي

 نع هننس يف ينطقرادلا هجرخأ . «ةروعلا نم ةبكرلا» : مالسلا هيلع هلوق وهو ثيدحلا مث
 ةالصلا هيلع لاق : لوقي هنع هللا يضر اًيلع تعمس ةمقلع نب ةبقع نع يرازفلا روصنم نب رضنلا
 جتحی ال : نابح نبا لاقو هاو : روصنم نب رضنلا : يبهذلا لاقو . 'ةروعلا نم ةبكرلا » : مالسلاو

 ميهاربإ ةهج نم« تايفالخلا» يف يقهيبلا حرخأو . يزارلا متاح وبأ هفعض ةمقلع نب ةبقعو .هب
 ةرسلا : لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع جيرج نبا نع نايفس نع ةيقب نع يضاقلا قاحسإ نبا
 . لسرم لصفماذه : لاق ةروعلا نم

 ةرحلا ىلإ رظنلاب لوألاو ‹ ةروع هلك خسنلا ضعب يفو :ش ( ةروع اهلك ةرحلا ندبو ) :م
 فاضملا ثينأت رابتعاب ثينأتلاو ندبلل ديكأتلا نأل لوألا ريمض ركذيو « ندبلا ىلإ رظنلاب يناثلاو
 . هعباصأ ةرصنخ مهلوق يف امك هيلإ

 يذمرتلا هجرخأ :ش ( ةروتسم ةروع ةأرملا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل اهيفكو اههجو الإ ) :م

 نب هللا دبع نع كلام نب فوع صوحألا يبأ نع قروم نع ةداتق نع مامه نع عاضرلا رخآ يف
 تجرخ اذإف ةروع ةأرملا» : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع -هنع هللا يضر- دوعسم

 : بیرغ حیحص نسح ثیدح : لاقو . « ناطيشلا اهفرشتسا

 اهنم برقأ هللا ىلإ نوكت ال اهنأ دازو هب صوحألا يبأ نع هحيحص يف نابح نبا هجرخأو
 لاقو . مهنمدحأ دنع ةروتسم ظفل سيلو هدنسم يف اًضيأ رازبلا هجرخأو . اهتيزحعت يف

 ديفي هلثمو « رمألا ىنعمب ربح ١ ةروتسم ةروع ةأرملا » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو :لمكألا

 . رتست نأ اهقح نم هانعم ليقو . ديكأتلا

 ةرورض نمف ةروع ةأرملا نأ ربخأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ليوأتلا اذه ىلإ ةجاح ال: تلق

 . اًمارح اهيلإ رظنلا نوكي نأ كلذ

 ةروتسم ريغ اهدهاشن نحنو رابخإ ةروتسم ةروع مالسلا هيلع هلوق :«ةياردلا» بحاص لاق

 . هركذف . . . . ًايلع تعمس ةمقلع نب ةبقع نع يرازفلا روصنم نب رضنلا نع )١/ ۲١١( ينطقرادلا هجرخأ (۱)

 . متاح وبأو ينطقرادلا هبذکو هاور روصنم نب رضنلا : يبهذلا لاقو . فيعض بونجلا وبأ : لاق مث

 دوعسم نبا نع كلام نب فوع نع صوحألا يبأ نع قروم نع ةداتق نع مامه نع ]4۳١[ يذمرتلا هاور (۲)

 . ةداتق ةنعنع الول نسح هدانسإو « ًاعوفرم . . .

 ۲٤



 مدقلا نأ ىلع صيصنت اذهو : - هنع هللا يضر - لاق ءامهئادبإب ءالتبالل نيوضعلا ءانغتساو

 ‹ ةروعب تسيل اهنأ ىوريو « ةروع
elail N IIT Tg 

 ىلع هانلمحف امهنع زارتحالل رخآ ىنعم ىلع هرابخإب لمحيف فلخلاو بذكلا نع مصع دقو

 لاقي امك رتست نأ اهقح نم هانعم «يفاكلاو» «ةيزانجلا» يفو . رتسلا اهيلع بجي يأ رتسلا باجيإ

 .  ةنجلا لجأل ال دبعي نأ هقح نم يأ دوبعم هللا

 وه اغإ هوركذ يذلا ليوأتلاو . هانركذ دق هانعمو ةغلابملا ىلع لدي هنأل دكآ ربلا : تلق نإو

 رهاظ وهو ةروع فكلا رهظ نأ ىلإ ريشي اهيفكو : هلوقو . كلذ حصي ملو ةروتسم هلوق ةحص دعب

 . لمكألا هلاق ‹ هرهظ لوانتي ال اًفرع فكلا نأل ةياورلا

 هيلع ىنبي ال اًقرع ديلا رهظ لوانتي ال هنوكو غسرلا ىلإ اهنطابو ديلا رهاظل مسا فكلا :تلق

 مل تضاح اذإ ةيراجلا نإ» : لاق ال هللا لوسر نأ ةداتق نع ليسارملا يف دواد وبأ ىور دقو

 "ر اکا راف لوا دلا ظفار . دلا يأت ماديو اههجو الإ اهتم ىرب نأ حلصت

لوقو . نيفكلاو هجولا امهو نيوضعلا ةي يبنلا ىنثتس ۱ يآ :ش ( نيوضعلا ءانئتساو ) : م
 ه

 اهيو اههجو الإ تيدحلا يف تبثافإ حصي اغ لإ يلا لإ رمل دمر ةر ةأرملا

جولا راهظإب ءالتبالا دوجول يأ ءانثتسالا ليلعت اذه :ش ( امه ئادبإب ءالتبالل ) :م
 نيفكلاو ه

 يفو . حاكنلاو ةمكاحملاو ةداهشلا دنع اص وصخ اههجو فشك يفو اهدي يف ءالتبالا هلو . اندنع

 ندب عيمج :«يرتولا» يفو . نيبعكلا ىلإ نيمدقلاو نيغسرلا ىلإ نيديلاو هجولا الإ «طيحلملا»

 أ نع «ةكماربلا عماج» يفو . نيمدقلاو نيغسرلا ىلإ ناديلاو هجولا ءاضعأ ةثالث الإ ةروع ةرحلا

 عم ثيدحلا يفو . اهنوري اهنأل اهبايث ىلإ رظنلا حاي اذكو « اهيعارذ ىلإ رظنلا حابي فسوي

 ةأرملا» : ي هلوقل اهرفظ ىتح ةروع اهلك ةرحلا: يعفاشلا نمحرلا دبع نب ركب وبأ لاقو «لجرلا

 . ناتياور نيفكلا يف دمحأ نعو . “"ةروع

 هلوق يف يرودقلا ظفل يأ :ش ( اذهو ) :م -ىلاعت هللا همحر - فنصلل | يأ :ش ( لاق ) :م

 ( ةروع مدقلا نأ ىلع ) :م صن يأ :ش ( صيصنت ) :م اهيفكو اههجو الإ ةروع اهلك ةرحلا ةأرملا ندبو

 . ةانفتسمب تسيل اهنأل :ش

 تسيل ) :م مدقلا نأ ي يآ :ش ( اهنا ) :م ةفينح يبآ نع نسحلا وه يوارلا :ش ( ىوریو ) :م

 ءاهتشالا نأ ىلع فخلا دجت ال اه رف ةلعتنم وأ ةيفاح تشم تشم اذإ مدقلا ءادبإب ىلتبت اهنأل :ش ( ةروعب

 ةرشك عم ةروع هجولا نكي مل نإف هجولا ىلإ رظنلاب لصحي امك مدقلا ىلإ رظنلاب لصحي ال



 هعبر وأ اهقاس ثلثو تلص نإف . حصألا وهو
 س س

 حرش يفو . حصألا وه ةروعب تسيل مدقلا نوك يأ :ش ( حصألا وهو ) :م ىلوأ مدقلاف ءاهتشالا
 رصتخم حرشا يف يباجيبسألاو ينانيغرملا لاقو . ربخلا رهاظب ةروع اهنأ حيحصلاو :“عطقألا
 ةروع اهلعجي مل يواحطلاو . رظنلا قح يف : يباجيبسألا لاق . ةروع اهيف اهامدقو : «يواحطلا
 . ةالصلا قح يف

 اًضيأ ةالصلا قح يف ةروع نوكت ال ليقو . رظنلا قح يف ةروعب تسيل : يخركلا لاقو
 نامدقلا : ينزملاو -ىلاعت هللا همحر- يروثلا لاقو . خياشملا فالتخا نيمدقلا يف « ديفملا يفو

 تسيل اهيمدق نطاب نأ ههجو ليقو : نييناسارخلا دنع لوق يف يروثلا لاقو . ةروعلا نماتسيل
 . ةروعب

 ام ىلع ريغصلا عماجلا لئاسم نم يه يتلا ةلأسملا هذه بيترتل ءافلاب ركذ :ش ( تلص نإف ) :م
 لدت «ريغصلا عماجلا» ةلأسم نأل « حصألا وهو ةروعب سيل مدقلا نأ ىوريو هلوق نم فنصملا هلاق
 كلثو ) :م ةلاحم ال ةفوشكم مدقلا تناكف « قاسلا عبر نود ام فشك عم ةالصلا زاوج ىلع
 اًعنام عبرلا ناك اذإ ليق اهقاس عبر وأ يأ :ش (هعبر وآ ) :م اهقاس ثلث نأ لاحلاو يأ :ش (اهقاس
 ال ريثكلا وه عناملا يزارتألا هلاق لوألا : ةبوجأب بيجأو « هركذ ةدئاف امف ثلثلا ركذ نع ينغي هنإف

 هترثك يفف عبرلا امأ « ريثك ثلثلاو اإ هلوق وهو ةيصولا ثيدحب ًالالدتسا ريثك ثلثلاو ليلقلا
 . كشلل يهو وأ ةملكب هركذ اذهلو يأرلاب هتوبثل كش

 نأل ثلثلا نم لقأ هنإف كشي مل وأ هترشكب كش ءاوس عبرلا نأل ديدسب سيل اذه : تلق
 . هحيحص هلباقم ناك اذإ الإ ةرثكلاب فصوي ال ءيشلا

 هدنع نأ ال فسوي يبأ لوق نايبل هجولا اذه ىلع دروأ هنأ ؟ةيادهلا» بحاص هلاق : يناثلا
 قيرطلاب عبرلاف ثلثلا عني ملاذإ هدنع نأل ءيشب سيل اذه : تلق . عنام ريغ ثلثلاو عبرلا
 . ىلوألا

 عبرلا »: لاق هنأ اب يبنلا نع ىوري هنأل ءريثكلا ىف ددرت دمحم نأ اًصضيأ وه هلاق : ثلاثلا

 امهنيب ددرتف ةيصولا يف امك هريثك ثلثلا» : لاق هنأ -مالسلا هيلع -هنع اًسضيأ يورو « ؛ريثك

 . امهرکذف

 نإف «ةيريهظلا دئاوفلا» يف هلاق عبرلا ةرثك ةياور ةحص ىلع ينبم هنأل رظن هيف ًاضيأ اذه :تلق
 ءيشب سيل اذه : تلق . باتكلا يف كلذك هدروأف هجولا اذه ىلع ةلأسملا هذه نع لئس ةفينح ابأ
 مل ثيللا وبأ هيقفلاو مالسإلا رخف نإف ةفينح وبأ باجأ ام ىلع هداريإ نوكي نأ يغبني ناك هنأل
 يلصت ةآرملا يف ةفينح يبآ نع بوقعي نع لقني :لاقو «« ريغصلا عماجلا يف ثلثلا ظفل اركذي

 . ديعت اهنآ فوشكم اهقاس عبرو
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 ‹ ديعت ال عبرلا نم لقأ ناك نإو - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح ىبأ دنع ةالصلا ديعت فوشکم

 اغإ ءيشلا نأل ؛ ةالصلا ديعت ال فصنلا نم لقأ ناك اذإ : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو

 امه ذإ ‹ هنم لقأ هلباقي ام ناک اذإ ریثکلاب فصوی

 نم اباوج لمكألا ردص ركذ اذكو « بتاكلا نم طلغ اذه ليق «ةيزانحلا» ىف هلاق ام: سماخلا

 . ةدئافلا مدعل خياشملا ةماعو مالسإلا رخف بتكي مل اذهلو « بتاكلا نم وهس هنإ لاق نأب ةبوجألا

 . مهريغ دنع ةدئافلا مدع خياشملا ةماعو مالسإلا رخف ةباتك مدع نم مزلي ال :تلق

 يوارلا نم كشلا عوقو :تلق. دمحم نع يوارلا نم عقو كش هنأب لمكألا هلاق : سداسلا

 . هجولا اذه ىلع هركذي ىتح فنصملا نع هعوقو مزلتسي ال دمحم نع

 قيرطب ثلثلا ةيعنام تناك كلذك ناك اذإف عنام عبرلا نأ نم «ةياردلا »بحاص لقن : عباسلا

 ىلع ريسع موي # : ىلاعت هللا لاق اًحيبق نوكي ال هيلع صيصتتلاب ةلالدلاب تبث امو « ةلالدلا

 . اًضيأ هنم لمكألا هلقنو ٩( ةيآلا : رثدملا ) # ريسي ريغ نيرفاكلا

 ريغ هانعم انإو ‹ هوركذ يذلا ىنعملاب سيل ريسي ريغ هلوق نأل حيحص ريغ سايقلا اذه: تلق

 دنع هنع ىنغتسم ناك نإو ركذ ةتكنلا هذه لجألف نينمؤملا ىلع ريسي وه امك نيرفاكلا ىلع ريسي

 .هريسفت يف يرشخمزلا حمل امهيلإو نيدلا

 اناسحتسا ثلثلاو اًسايق عنام عبرلا نب لمكألا هنع ذخأو «ةياردلا »بحاص هلاق : نماثلا

 .ناسحتسالاو سايقلا نع هدروأف

 ناهجولا ناذه :تلق . مدقلا عم ال عنام ثلثلاو مدقلا عم عنام عبرلا نأب اًصضيأ هدروأ : عساتلا

 .امهب ساب ال

عت هللا همحر- ةفينح يبأ دنع ةالصلا ديعت ) :م اهقاس ثلثو هلوقل ربخ :ش (فوشكم) م
 -ىلا

 نم لقأ اهيقاس نم فشكنا يذلا ناك نإو :ش ( ديعت ال عبرلا نم لقأ ناك نإو : -هلا همحر -دمحمو

 عبرلاو « عنام ريغ ليلقلاو ‹ عنام ةروعلا فاشكنا نم ريثكلا نأ لصألاو . ةالصلا ديعت ال اهعبر

 . امهدنع لیلق هنود امو ریثک هقوف امو

 ءيش نع ىفعي الو اهتالص تلطب ةالصلا يف ةروعلا نم ءيش فشكنا ول : يعفاشلا لاقو

 لب ءيشب هدحي ملو ليلقلا نع ىفعي :دمحأ دنعو . اهنم ةرفظ وأ ةرحلا سأر نم ةرعش ولو اهنم

 .ةداعلا ىلإ هيف عجريو شحفي ال ليلقلاو رظنلا يف اًتشحاف ريثكلا لعج

 نأل ؛ةالصلا ديعت ال فصنلا نم لقأ ) :م فاشكنالا يأ :ش ( ناك اذإ : فسوي وبأ لاقو ) :م

 ةلقلا يأ امهو ليلعتلل ذإ ةملك :ش ( امه ذإ هنم لقأ هلباقي ام ناك اذإ ريثكلاب فصوي اغنإ ءيشلا
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 يف لوخدلا مدع وأ ةلقلا دح نع جورخلا ربتعاف « ناتياور هنع فصنلا يفو «ةلباقملا ءامسأ نم

 « لامكلا ةياكح يكحي عبرلا نأ امهلو « هدض

 زرتحا هنأل اذكه هرسف فياضتلا ال لباقتلا هب ديري : لمكألا لاق :ش ( ةلباقملا ءامسأ نم ) :مةرثكلاو
 ءيشب سيل نيدضلا لباقت امهنيب لباقتلا نأ «حورشلا» يف لاق اذهلو « داضتلا لباقت نع هب

 اريثكو « ءيش ىلإ ةبسلاب ًاليلق نوكي نأ زوجي دحاولا ءيشلا نإف «دحاو لحم يف امهعامتجال
 بلسلا لباقت و « ةكلملاو مدعلا لباقت ةعبرأ ماسقأ يف تاذلاب لباقتلا :تلق .هریغ ىلإ ةبسنلاب

 لباقتلا وهو ضرغلاب لباقتلا ىنعم ىف ركذ اذكه «فياضتلا لباقتو داضتلا لباقتو « باجيإلاو
 تاذلاب لباقت ةعبرألا نم هانركذ امو ضرعلاب لب تاذلاب سيل امهلباقت نإف ةرشكلاو ةدحولا نيب

 . هعضوم يف فرع ام ىلع

 ءىشلا نإف ةكرتشملا ءامسألا نم ةرثكلاو ةلقلا : «طوسبملا» يف -هللا همحر -يقانغسلا لاقو

 حیحص نیترابعلا اتلکف ًاریثک نوکی هنم لق وه اب لبوق اذإو « ًالیلق نوکی هنم رثکأ وه اب لبوق اذا
 ةلقلا تناكف ريثكلا اذكف« مسالااذه هل سيل الإو « لباقملا رابتعاب ليلقلا قحتسا اغإ ريثكلا نأل

 نيلباقم نيرابتعاب نيفلتخم نيينعم ىلع قلطأ ال دحاولا ءىشلا كلذكو « ةلباقملا ءامسأ نم ةرثشكلاو

 امأو وه ام اهيف دارا نأ يف مالكلا نكلو معنف امهنيب ةلباقملا قالطإ امأ : تلق . امهنیب اکر تشم ناک

 ؛ اًحالطصا الو ةغل ال الصأ هل هجو الف ةكرتشملا ءامسألا نم ةرثكلاو ةلقلا نوك يف ةحيحصلا

 وهف ًاليلق ناك نإ دحاولا ءيشلا نم هدارم نأل هلاق ام در .خلإ . . دحاولا ءيشلا نأل هلوق نأل
 . ىفخي ال رهاظ اذهو «كلذكف ريثكلا وه هدارم ناك اذإ اذكو . هريسفت يف كرتشمب سيل

 ريغصلا عماجلا »ةياور يف :ش ( ناتياور ) :م «فسوي يبأ نع يأ :ش ( هنع فصنلا يفو ) :م

 ۰ . ريثكلا مكح يف هلعج لصألا ةياور يفو «ليلقلا مكح يف فصنلا لعج

 وبأ ربتعا يأ ءافلاب هركذ كلذلف نيتياورلا ةهج نايب اذه :ش ( ةلقلا دح نع جورخلا ربتعاف ) :م

 نأل « هنع جراخب سيل اذهو « اًعنام هنوك يف ةلقلا دح نع فصنلا جورخ يأ جورخلا فسوي

 نيءزجلا دحأل مسا فصنلاو فصن هنأل « ريثكب سيل انه اه هلباقي امو ريثكلا هلباقي ال مسا ليلقلا

 نوكيف ةلقلا دح نع اج راخ نوكي ًاليلق نكي مل اذإف « وفع ليلقلاو ًاليلق نوكي الف نييواستملا
 . اعنام

 يف يأ هدض يف فصنلا لوخد مدع ربتعا فسوي ابأ نأ :ش ( هدض يف لوخدلا مدع وأ ) :م

 دح وه هدض يف فنصملا لوقو . نيابم مسا ريثكلا نأل ريثك ريغ نوكيف ريثكلا وهو ليلقلا دض

 . فياضتلا لباقت لب ركذ امك كلذك سيلو «دضلاب ةلباقملا سفن ىلع نيحراشلا

 ( لامكلا ةياكح يكحي عبرلا نأ ) :م -هللا امهمحر -دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م

 لامعتساو ماكحألا نم ةريثك عضاوم يف لكلا ماقم موقي يأ لكلا ةياكح خسنلا ضعب يفو :ش
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 دحأ الإ ري مل نإو هتيؤر نع ربخي هريغ هجو ىأر نمو « مارحإلا يف قلحلاو سرلا حسم يف امك

 ؛ فالتخالا اذه ىلع ىنعي ؛ كلذك ذخفلاو نطبلاو رعشلاو « ةعبرألا هبناوج

 .مالكلا

 امكو هلك قلح اذإ امك الماك ةيدفلا بجت هسأر عبر قتلح اذإ مرحملا نإف :ش ( مارحإلا يف قلحلاو )

 عبرلا نم لقأ ناك اذإ و ءارهاط هلك ناک ول امك اًنایرع هتالص زوجت ال رهاط هعبر يذلا بوثلا يف

 وضعلا فصن هيلع داز ام رابتعا يف ةيحضألا يف فسوي يب عم دمحمو . اًسجن هلک ناک ولامک

 . ناتياور امهنيب فصنلا تاوف يف نأو ةغلابملا يف -

 مل سآرلا لك حسم نأل ميقتسم ريغ سأرلا حسمب اذه رابتعا نأب ضرتعاو : لمكألا لاقو

 ءوضولاب دوصقملا رهطلا نأل هجولا لسغ يف امك هلك لسغ سأرلا يف لصألا نآب : بيجأ

 ناكف « ةرورضلل اعفد لكلا نع ضعبلاب ىفتكا مث لسغلا نع حسملاب ىفتكا عراشلا نأل هب لصحي

 . لكلا ماقم اًمئاق عبرلا

 اذه «ةياردلا» بحاص درو ال كلذلف «رظن هيفو «ةياردلا *بحاص مالك نم هذخ اذه : تلق

 ملسن ال انأب رظنلا هجو يغبني امك هبجعأ ام اذه نأ ىلإ ريشي اذهف ليق اذك :لاق باوحلاو لاؤسلا

 سرلا ةفيظو ءوضولا يف عرش ىلاعت هللا نأل هلك حسم لصألا لب هلك لسغ سأرلا يف لصألا نأ

 عقو ءاملاب حسملا ركذ امل هنكلو ‹ صنلا هب قطن امك لسغلاب ءاضعألا ةيقب ةفيظوو « حسم اب

 . هعضوم يف ررقم وه امك حسملا لصأ يف ال رادقملا يف فالتحالا

 هلوق يف امك بجاولاب بجاولا هيبشت ال ردقلاب ردقلا هيبشت اذه ليقو : اًضيأ لمكألا لاقو

 . يئرم اب يئرملا هيبشت ال ةيؤرلاب ةيؤرلا هيبشت هيف نإف ثيدحلا . مكبر نورتس مكنإ» : هيي

 هيبشت درجم هنم دارملا سيل هنأل رظن اًصضيأ هيفو «ةياردلا» بحاص مالك نم هذخأ اذه :تلق

 . هيبشتلا حصي الف الإو « مكحلاب مكحلا هيبشت دارملا لب «ردقلاب ردقلا

 يف ًاليثمت اذه ركذ :ش ( ةعبرألا هبناوج دحأ الإ رب مل نإو هتيؤر نع ربخي هريغ هجو یأر نمو ) :م
 . عبرلا وه يذلا ءزجا ةدارإو لكلا ركذ ليبق نم اذهو عبرألا نيزأ وهو تاسوسحلا

 هرسف دقو كلذك اهذخفو اهنطبو ةأرملا رعش مكح يأ :ش ( كلذك ذخفلاو نطبلاو رعشلاو ) :م

 ةالصلل اًعنام نوكي ةأرملا رعش عبر فشكنا اذإ ينعي :ش ( فالحل ا اذه ىلع ينعب ) :م : هلوقب

 اذكو « ناتياور فصنلا يفو « اًعنام نوكي فصنلا ىلع داز اذإ فسوي يبأ دنعو .امهدنع

 سدسو اهنطب سدسو اهرعش سدس فشكنا اذإو . هجولااذه ىلع ذخفلاو نطبلا يف فالخلا
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 هلسغ عضو امنإو ‹ حيحصلا وه ‹ سأرلا نم لزانلا هب دارملاو « ةدح ىلع وضع اهنم دحاو لك نآل

 ‹ جرحا ناكمل ةبانحلا يف

 يف ركذو . الف الإو امهدنع اًعنام نوكي ءاضعألا هذه نم عبرلا غلبي ناك نإف« عمجي اهذخف
 عبر غلبي كلذو اهذخف سدسو اهقاس سدسو اًقوشكم اهتروع سدس ناك ول« تادايزلا حرش

 عمج ولو « عبرلا نم لقأ قاس لك نم فشكني ناك ول مكحلااذكو « اهتالص اهئزجت الف قاسل

 ديعت هعبر ردق فوشكم اهنذأ تحت نم اهرعشو تلص ةأرما :(ةريخذلا »يفو « عبرلا غلب

 .اهتالص

 لك يأ :ش ( ةدح ىلع وضع ) :م ذخفلاو نطبلاو رعشلا نم يآ :ش ( اهنم دحاو لك نأل ) :م

 ءزج هنأل بيلغتلا باب نم امإ اذه : تلق « وضعب سيل رعشلا تلق نإف هدحو وضع اهنم دحاو

 . وضعلا هيلع قلطأف هعيب زوجي ال ىتح يمدآلا نم

 ؟وضعلا مكح رعشلا مكح نأ ىلع ليلدلا ام: تلق نإف

 . ةيدلا لك بجت تبني ملو اهرعش قلح اذإ :تلق

 لسرتسملا ال سرلا نم لزانلا رعشلا وه رعشلاب دارملا يأ :ش ( سأرلا نم لزانلا هب دارملاو ) :م

 هعبر ردقو فوشكم اهنذأ تحت نم اهرعشو تلص ةأرما (ةريخذلا» ىفو . نينذألا لفسأ ىلإ

 لصألا يف عمج -هللا همحر- ادمحم نأ ةروع لزانلا رعشلا نوك ىلع ليلدلاو . اهتالص تدسف

 .ةروع هنم لزانلا رعشلا نأ تبثف «رعشلا نم هيلع ام سأرلا نم دارملا نأل « رعشلاو سأرلا نيب

 رخف لاقو . يراخبلا لضفلا نب دمحم مامإلا خيشلا رايتخا وهو :ش ( حيحصلا وه ) :م

 هدنع نإف ديهشلا ردص لوق نع -حيحصلا وه- هلوقب زرتحاو « اندنع حصألا وهو :مالسإلا

 لفسأ ىلإ لسرتسملا رعشلا امأو . ىبوبحملا هركذ « ىقتنملا ةياور وهو « ةروعب سيل لزانلا رعشلا

 هللا دبع يبأ دنعو . اًطايتحا ةروع هنأ ثيللا يبأ رايتخاو « ناتياور ةروع اهنوك يفف نينذألا نم

 زاوج يضتقي يخلبلا هيلإ بهذ امو ثيللا وبأ هيلإ بهذ اميف طايتحالاو « ةروعب سيل يخلبلا
 تناك نإ ةرحلا ةأرملا يدثو . ةنتفلا ىلإ يدؤي رمأ وهو اهتيصان فرطو ةيبنجألا غدص ىلإ رظنلا

 .اهعبر ربتعيف ةدح ىلع ةروع يهف تلدت نإو « اهردصل عبت يهف ةدهان

 : لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( جرحلا نامل ةبانحلا يف هلسغ عضو اغنإو ) :م

 : باوجلا هريرقتو ةبانجلا ةلاح يف اهلسغ بوجول اهندب نم هنأ رابتعاب ةروع لزانلا رعشلا ناك ول
 يف هلسغ نکلو ءاهب هلاصتال اهندب نم وه لب اهندب نم سيل هنآ رابتعاب سيل هلسغ طوقس نأ
 امإو هتلقل امإ اريسي اهيف جورخلا نإف لجرلا فالخب اهايإ اهضعب يف جورخلا لجأل طقس اغإ ةبانجل ا
 مامحلا لوخدو اًراهج راهنألاو ضايحلا هلسغل ال « ءاسنلا ىلع هرسي قوف لجرلا ىلع لسغلا رسيل

 . تويبلا نم جورخلا يف ةيشح الب
۳۰ 



 ‹« فالتخالا اذه ىلع ةظيلغلا ةروعلاو

 . ةروع وهو دعاسلا ركذ ام: تلق نإف

 . اهزاربإب رجت مل ةداعلا نأل ءانثتسالا يف لخدت مل اهنأل :تلق

 اذهب دارأو «ربدلاو لبقلا يه ةظيلغلا ةروعلا :ش ( فالتخالا اذه ىلع ةظيلغلا ةروعلاو ) :م

 ادئاز اهنم فوشكملا نكي مل اذإ ينعي عبرلاو فصنلا فاشكنا نم مدقت اميف روكذملا فالتحخالا

 . اعنام نوی ال اًقوشکم اهعبر نکی مل اذإ امھدنعو « فسوی يبأ دنع اعنام نوكي ال فصنلا ىلع

 .دحاو لكلا يف فالخلاو ةفيفخلا مكح اهمكح ةظيلغلا ةروعلا ءاملعلا ةماع دنع نأ ملعاو

 ردق ىلع داز اب ةظيلغلا يف اوردق خياشملا ضعبو < ربدلاو لبقلاادعام : ةفيفخلا ةروعلاو

 ىلإ رظن ولو . لوألا حصألاو « عبرلاب ةفيفخلا يف اذكو ةظيلغلا ةساجنلا يف امك اًطايتحا مهردلا

 يفو .هتالص دسفت الواعجارم ريصيو اهتنبو اهمآ هيلع تمرح ةوهشب ةأرما جرف لخاد

 . هتالص زجت مل هجرف ىلإ هقبر نم رظن نم نأ عاجش نبا ركذو . اًضيأ هتالص دسفت :«سانجألا»

 هتالص لطبت هسفن ةروع ىأر ىتح حتفناف بيجلا لولحم هصيمق ناك اذإ : ماشه رداون يفو

 اهرتس لعج ةياورلا اذه ىلعف « دسفت ال رظن ول اهاري ال ىتح ةدربب بوثلا قزتلي مل نإو «داعأو

 لاقو . اهرتست اهنأل هتالص زوجت ةيحللا فيثك ناك نإ : لاق نم باحصألا نمو اًطرش هسفن نم

 . هتي هعفنت الو زوجت ال : مهضعب

 تسيل اهنأل هسفن نع ال هريغ نع اًطرش رتسلا اولعج باحصألا ةماعو :“ ةريخذلا » يفو

 نبا ىورو . دمحأو يعفاشلا لاق لوألابو « اهيلإ رظنلاو اهسم هل لحي هنأل هسفن قح يف ةروعب
 دسفت ال هسفن ةروع ىلإ رظنف بيحلا لولحم ناك ول هنأ فسوي يبأو ةفينح يبأ نع اصن عاجش
 لاق .-هللا همحر -ةفينح يبأ دنع هتالص دسفت ال هريغ ةروع ىلإ يلصملا رظن ولو « هتالص

 هتحت نم ناسنإ رظن ول نكل هتروع دحأ ىري ال دحاو صيمق يف ىلص ولو امهلوق وه : ينانيغرملا
 لوق وهو « هيف زوجت ال هتحتام فصي يذلا قيقرلا بوشلاو . ءيشب سيل اذهف هتروع ىأرف
 . ىنعم ةروعلا فوشكم هنأل دمحأو يعفاشلا

 الإ ضئاحل ةالص ال» -مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقل اًبابحتسا تزاج عانق ريغب تلص ةقهارم

 « اهتداعإب رمؤت ةنايرع تناك ولو . عانق ريغب ةحيحص اهتالص ضئاحلا ريغ نأ هموهفم «؟عانقب
 دبعلاو رحلا ةروعلا يف يوتسي :يعفاشلا لاقو . اهنمو اهيلإ رظنلاب سأب ال ادج ةريغصلاو
 جرف ايلي يبنلا تيأر : لاق -امهنع هللا يضر- سابع نبا هاور ام انلو . يوونلا هاكح ٠ يبصلاو

 . ريبكلا همجعم يف يناربطلا هركذ « هتريبز ليقو نسحلا يذخف نيب

 . ملعلا لهآ ةماعو يعفاشلاو كلام لاق هبو « اهريغ يف الو ةالصلا يف بكنملا رتس بجي ال

 رهاظ يف هتحت ام فصي قيقر بوشب ولو نيبكنملا ضعب رتس نودب هتالص حصت ال: دمحأ لاقو

۱۳۱ 



 نم ةروع ناكامو : لاق . مضلا نود حيحصلا وه اذهو« نايثنألا اذكو « هدارفناب ربتعي ركذلاو

 ‹ ةروع اهنطبو اهرهظو ‹ ةمألا نم ةروع وهف لجرلا

 هيلع ةردقلا عم ةالصلا يف قتاعلا رتس بجي :رذنملا نبا لاقو . «ينغملا» يف ةمادق نبا هنعو هبهذم

 « ءيش هنم هقتاع ىلع سيل دحاولا بولا يف لجرلا يلصي ال » : -مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقب

 نإو هب فحتلاف اًعساو بوثلا ناك اذإ» : -مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوق هضراع دق : انلق . هاجرخا

 لکلو » : لاقف دحاو بوث يف ةالصلا نع ي هللا لوسر لسو . يراخبلا هاور «هب رزتاف اًقيض ناک

 . ملسم هاور « نابوث مکنم

 اذكو ) :م . ةيدلا يف امك اًطايتحا نيشنألا ىلإ مضي نأريغ نم :ش ( هدارفنأب ربتعي ركذلاو ) :م

 ىتح رخآلا ىلإ امهنم لك مضي ال ثيح ركذلا مكح لثم نيتيصخلا مكح اذكو يأ :ش ( نايثنألا

 . نيشنألاو ءركذلا نم دحاو لك نم عبرلا فاشكنا عني

 وه رخآ ىلإ مض ريغ نم هدارفناب امهنم دحاو لك رابتعا ينعي :ش ( حيحصلا وه اذهو ) :م

 دحاو وضع ركذلا عم نييثنألا نأ خياشملا ضعب ركذامع هب زرتحاو « بهذملا نم حيحصلا

 . ركذلل اعبت امهولعجف

 عبر نأ ىتح ىواتفلا يف راتخملا وه ام ىلع ذخفلل عبت ةبكرلاو ةدح ىلع وضع ةأرملا نذأو

 لجرلا ةرس نيب امو . ةبكرلا مكح اهمكح ةأرملا بعكو . ةالصلا عني ال اقوشكم ناك ول ةبكرلا

 .ةدح ىلع وضع ندبلا عيمج لوح هتناعو

 يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م هانركذ ام ىلع نييثنأ ىلإ ركذلا مض نود يأ :ش ( مضلا نود ) :م
 ضعب هلاق «ناك ربخ هنأل بوصنم ةروع :ش ( ةمألا نم ةروع وهف لجرلا نم ةروع ناك امو ) :م

 . حارشلا

 ؟لجرلا ةروع وه ام « ةمألا ةروع تناك نإو ةمات ناك نوكت نأ ىلع اضيأ عفرلا زوجي :تلق

 قيرطلاب ةروع ثانإلا نم ناك ةروع لاجرلا نم ءيشلا ناك اذإف ظلغأ ثانإلا يف ةروعلا مكح نآل

 نم لحم امهنأل ةمألا نم ةروع اًضيأ ناوضعلا ناذه ينعي :ش ( ةروع اهنطبو اهرهظو ) :م ىلوألا

 . ةبكرلاو ذخفلاو نطبلاو رهظلا : عبرأ ةمألا نم ةروعلا : ينانيغرملا لاقو . ةوهشلا

 قرلا نم ءيش اهتبقر يف ناك نمو ةاعستسملاو ةبتاكملاو دلولا مأو ةربدملا اهيلإ فاضيو :تلق

 رسعم وهو نهارلا اهقتعأ اذإ ةنوهرملا ةاعستسملاو ةرح امهدنع ةاعستسملاو « ةمألا ىنعم يف يهف

 اهضعب يتلاو «لجرلاك ةمألا : هلاوقأ حصأ يف يعفاشلا لاقو « «عماجلا» يف هركذ «قافتالاب ةرح

 ةمألا ةروع :دماح يبأ نع هاكح اميف دمحأ دنعو ةرحلاك : امهدحأ «يواحلا »يف ناهجو اهيف رح

 ‹ ةلطاب اهتالصف اهتبكرو اهترس نيب ام اهيف فشكنا ول ىتح مهدنع رهظألا وهو لجرلا ةروعك

 . تحص كلذ ادع ام فشكنا نإو

۳۲ 



 رافد اي رامخلا كنع قلأ » : - هنع هللا يضر - رمع لوقل ؛ ةروعب سيل اهندب نم كلذ ىوس امو

 «؟ رئارح اب نیهبشنتأ

 نعو . نيبعكلا ىلإ نيلجرلاو نيقفرملا ىلإ نيديلاو سأرلا ادع ام ةمألا ةروع : «عماجلا» يفو

 نسحلا لاق اهاوس وأ اهديس ةمألا جوز اذإو « ةالصلا يف اهسأر رتس اهمزلي دلولا مأ : نيريس نبا

 ةربدملا وأ ةمألا تقتع:« طوسبملا» يفو . ءاملعلا نم دحأ هقفاوي ملو اهسأر رتس اهمزلي : يرصبلا

 اهتالص دسفت ال اتكر يدؤت نأ لبق ريسي لمعب اهعانق تذخأف اهتالص يف دلولا مآ وأ ةبتاكملا وأ

 . لجرلا رازإو اهتالص يف ةرحلا عانق طقس ول اذكو « تدسف الإو

 . اهديعت رهش ذنم قتعلاب تملع مث عانق ريغب ارهش تلص ولو « لكلا يف دسفت : رفز لاقو

 لاق هبو « ةنايرع يهف هتحت ام فصت ةعنقم وأ بوث اهيلع ناك ولو : يقانغسلا يباتعلا ىواتف يفو
 : لاق انباحصآ ضعبو بهذللا رهاظ ىلع لجرلا ةروعك ةمألا ةروع : «ةيلحلا»يفو يعفاشلا

 . قاسلاو دعاسلاو سأرلاك ءارشلا يف اهنم بيلقتلا عضوم الإ ةروع اهندب عيمج

 ارح اهفصن ناك ولو اهسأر فشك اهل زوجي اهنأ الإ ةرحلا ةروعك اهتروع : مهضعب لاقو
 يهو رامخب يلصت دلولا مأ :نيريس نبا نعو . بهذملا رهاظ ىلع ةرحلاك يهف اًقيقر اهفصنو

 فوشكم اهسأرو ةالصلا يف ةمألا تقتعأ ولو : اًسضيأ كلام نع ىكحيو « دمحأ نع ةياور ةروع

 اهتردقل لطبت اهنأ حيحصلاو « فالتخا هيف : «يواحلا »يفو « اهتالص تلطب ةديعب ةرتس انهو

 رتسلا اهلواني نم ترظتنا اذإو « لمعلا لوطبو يضملاب لطبي يناثلاو . لاحلا يف بوثلا ذخأ ىلع
 ولو . لطبت : يناثلاو « هتالص لطبت ال :امهدحأ ناهجو هيفف المع ثدحت نأ ريغ نم اهلوانف

 ءادحاو ًالوق ةداعإلا بجي : ليقو « نالوق ةداعإللا بوجو يفف ةالصلا دعب قتعلاب تملع

 . حصأ لوألاو

 اهنطبو لجرلا ةروع لثم اهتروع نم كلذ ىوس امو يأ :ش ( اهندب نم كلذ ىوس امو ) :م
 نيهبشتتأ رافد اي رامخلا كنع قلأ :- هنع هللا يضر- باطخل ا نب رمع لوقل ةروعب سيل ) :م اهرهظو

 - رمع نع هقفلا بتك نم هريغو باتكلا يفو : يجورسلا لاق« بيرغ رثألا اذه :ش ( رئارحلاب
 . رثالاو ثيدحلا بتك يف هدجأ مل .خلإ . . رامخلا كنع يقلأ ةمأل لاق هنأ -هنع هللا يضر

 يضر -رمع نأ سن نع ةداتق نع رمعم انربخأ «هفنصم» ىف قازرلا دبع هاور هانعم : تلق

 نبا نعو . رئارحلاب يهبشتتال كسأر يفشكا : لاقف ةعنقتم اهسأر سنأ لآل ةمأ برض -هنع هللا
 نهبشتي نأ بيبالجلا نع ءامإلا ىهن ناك -هنع هللا يضر -باطخلا نب رمع نع ءاطع نع جيرج

 يرعشألا ىسوم يبأ ةمأ ةليقع برض -هنع هللا يضر- رمع نأ دجو : جيرج نبا لاق . رئارحلاب

 ةًأرما تجرح : تلاق هتثدح ديبع تنب ةيفص نأ عفان نع جيرج نبا نعو . ببلجتت نأ بابلجلا يف

 هينب نم لجر نالفل ةيراج : هل ليقف ؟ ةأرملا هذه نم :- هنع هللا يضر -رمع لاقف ةلجس ةرمخم

۳۳ 



 عيمج قح يف مراحملا تاوذب اهلاحربتعاف « ةداع اهتنهم بايث يف اهالوم ةجاحل جرخت اهنألو

 « دعي ملو اهعم ىلص ةساجنلا هب ليزي ام دجي مل نمو : لاق . جرحلل ًاعفد لاجرلا

 اهل عقأ نأ تممه ىتح اهيلجتو ةمألا هذه يجرخت نأ ىلع كلمح ام : لاقف ةصفح ىلإ لسرأف

 . تانصحملا نم ءامإللا هبشت ال ]...[

 نع ناميلس نب دامح نع ةفينح وبأ انربخأ « راثآلا» باتك يف نسحلا نب دمحم یورو

 ال لوقيو نعنقتي نأ ءامإلا برضي ناك -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع نأ يعخنلا ميهاربإ

 . رئارحلاب نهبشتي

 ءار هرخآ يفو ةلمهملا لادلا حتفب رافد اي هلوق .ةحيحص كلذب راثآلا : يقهيبلا لاقو

 مأ ايندلل لاقيو «رسكلا نم ةينبم يهو ةنتنم يأ ةرفد نع ةلودعم يهو « ةنتنم اي هانعمو ةروسكم

 . رفد

 .مزجلا

 ميملا حتفب :ش ( اهتنهم بايث يف اهالوم ةجاحل حرخت ) :م ةمألا نألو يأ :ش ( اهنألو ) :م

 هلاق « أطخ هضفخو ميملا بصنب ةمدخلا ةنهملا «نيبرغملا» يف لاق . «ةياردلا »بحاص هلاق اهرسكو

 «رسكب ةنهم لاقي الو ةمدخلا يه ميملا حتفب ةنهملا : يعمصألا لاق . هخياشم نع ةمئألا سمش

 . مامإلا باحصأ ةداع يف يأ :ش ( ةداع ) :م مهمدخ موقلا نهم نم وهو هنع يرشخمزلا هلقن

 نم لجرلا رظني نأ زوجي ينعي :ش ( لاجرلا عيمج قح يف مراحملا تاوذب اهلاح ربتعاف ) :م
 نم يبنجألا رظني نأ زوجي اذكف « نيدضعلاو نيقاسلاو ردصلاو سأرلاو هجولا ىلإ همراحم تاوذ
 :ش ( لاق ) :م ماشتحاو ناذئتسا ريغ نم ضعبلا نأل :ش ( جرحلل اًعفد ) :م عضاوملا هذه ىلإ ةمألا

 . ةساجنلا عم يأ :ش ( اهعم ىلص ةساجنلا هب ليزي ام دجي مل نمو ) :م - هللا همحر - يرودقلا يأ

 ىلوأ لوألا نكلو « دملاب نوكي نأ زوجيو « حارشلا هركذ اذك تاعئاملا لوانتيل رصقلاب ام ةملكو

 وهو« اًتايرع يلصي :لوق يفو« ديعي : يعفاشلا لاقو . ةالصلا يأ :ش ( دعي ملو) :م مومعلل

 .هبهذم رهاظ

 نع ةساجنلا ةلازإ نآ اندنع بهذملا مث « ديعي الو ةسجنلا بايثلا يف يلصي : كلام لاقو

 يف نايسنلاو لهجلاو ملعلا نيب قرف الو « ةردقلا دنع ةالصلا ةحصل طرش ناكملاو ندبلاو برثلا

 روهمجو دمحأو يعفاشلا لاق هبو ءركشلاو ةوالتلا ةدجسو ةزانجلا ةالصو لفنلاو ضرفلا

 . فلخلاو فلسلا نم ءاهقفلا

 وهو« لهجلاو نايسنلا عم حصت ال هنأ اهرهشأ تاياور ثالث اهيف كلام نع: يوونلا لاقو

۳٤ 



 ؛هئزجي ال اًنايرع ىلص ولو « هيف يلصي ًارهاط هنم رثكأ وأ بوثلا عبر ناك نإ : نيهجو ىلع اذهو
 -هللا همحر- دمحم دنع كلذكف عبرلا نم لقأ رهاطلا ناك نإو ‹ هلك ماقم موقي ءيشلا عبر نأل

 ةالصلا يفو « دحاو ضرف كرت هيف ةالصلا يف نأل ؛ - هللا همحر - يعفاشلا يلوق دحأ وهو

 يلصي نأ نيب ريختي : - هللا امههمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعو « ضورفلل كرت انايرع

 « رايتخالا ةلاح ةالصلا زاوج عنام امهنم دحاو لك نأل ؛ لضفألا وهو هيف يلصي نأ نيبو اًتايرع

 نایوتسیو

 سابع نبا نع لقنو « هدنع ةنس اهتلازإ : ةثلاثلا يفو ءانعم ةيناثلا يفو « ميدقلا يف يعفاشلا لوق

 . هلثم ءاطعو ریبج نباو

 وهامهدحأ :ش ( نيهجو ىلع) :م روكذملا باوجلا وأ روكذملا مكحلا يأ :ش (اذهو ) :م

 يف يأ :ش ( هيف يلصي ارهاط ) :م عبرلا نم رثكأ يأ :ش ( هنم رثكأ وأ بوثلا عبر ناك نإ ) :م : هلوق

 ىفخي ال ام ىلع یلوأ ناکل ءافلاب یلص ولف لاق ولو :ش ( هئزجی ال اًنایرع یلص ولو) :م بوثلا اذه
 نإو ) :م :هلوق وه يناثلا هجولاو « رهاظ وهو هراع ذئنيحف :ش ( هلك ماقم موقي ءيشلا عبر نأل) :م

 دحأ وهو دمحم دنع ) :م لوألا يف مكحلاك هيف مكحلاف يأ :ش ( كلذكف عبرلا نم لقأ رهاطلا ناك

 . دمحأو كلام لوقو :ش ( يعفاشلا يلوق

 نأل لبقلا هب رتسي امهحصأ ناهجو هيفف ربدلا وأ لبقلا هب رتسي ام دجو نإف : يوونلا لاقو

 يف هلثمو « دوجسلاو عوكرلا ةلاح يف شحفأ هنأل ربدلا هب رتسي : يناثلاو . نيتيلألاب رتسي ربدلا

 دحاو لك نأل كلذ يف رييختلا يضتقي انباحصأ لوصأو < ًاليلعتو اًمكح ةلبانحلا نع «ينغملا»

 . ةظيلغ ةروع امهنم

 ضرف كرت ) :م عبرلا نم لقأ هنم رهاطلا يذلا بوشلا يف يأ :ش ( هيف ةالصلا يف نال ) :م

 (ضورفلل كرت ) :م اًتايرع هنوك لاح يأ :ش ( اتايرع ةالصلا يفو ) :م ةساجنلا ةلازإ وهو :ش ( دحاو

 اهريغو ةالصلا يف هبوجول ىوقأ رتسلا نألو «دوجسلاو عوكرلاو مايقلاو ةروعلا رتس وهو :ش
 اذإ همزلي الو مد همزلي اًيراع فاط اذإ اذهلو « ةالصلل ال اهتلازإ مزلي ال ثيح ةساجنلا فالخب

 . سجن بوثب فاط

 يف يأ :ش ( هيف يلصي نآ نيبو اًتايرع يلصي نآ نيب ريختي فسوي يبو ةفينح يأ دنعو ) :م

 دعب ةالصلا وهو لضفألا وه اذه هلعف يأ :ش ( لضفألا وهو ) :م رهاط هعبر نم لقأ يذلا بوثلا

 ةلاح ةالصلا زاوج عنام ) :م ةساجنلا ةلازإو ةروعلا رتس كرت نم يآ :ش ( امهنم دحاو لك نأل ) :م

 ربخ اهنأ ىلع عفرلا لحم يف ةلمج :ش ( نايوتسيو ) :م امهيلع ةردقلا ةلاح يف يأ :ش ( رايتخالا

 ةلمج ىلع ةيمسا ةلمج فطع نوكيل اذكه انردق انإو « نايوتسي امهو هريدقت فوذحم ًأدتبم

 . ةساجنلاو ةروعلا يواست يأ ؛ ةيمسا
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 ةيلضفألاو ءاًكرت نوكي ال فلخ ىلإ ءيشلا كرتو « ةالصلا مكح يف نايوتسيف « رادقملا قح يف

 ادعاق اًنايرع ىلص ابوث دجي مل نمو . اهب ةراهطلا صاصتخاو ةالصلاب رتسلا صاصتخا مدعل

 ‹دوجسلاو عوكرلاب ءىموي

 لك نم ليلقلا نأ هانعم نوكي نأ امهدحأ ناهجو هل مالكلا اذه :ش ( رادقملا قح يف ) :م

 ناحجر ريغ نم ةيهاملا يف امهنيب ةاواسملا تبث كلذك ناك املف عنام ريشكلاو عنام ريغ دحاو

 . ءاش امهيأ راتخيف رخآلا ىلع امهدجنآ

 ‹ عبرلاب ردقم ةفيفخلا ةساجنلا يف عناملا نإف « عبرلا رادقم يف هانعم نوكي نأ : يناثلا هجولاو

 نأ يف اضيأ يلصملا رايتخا ىوتسا رادقملا يفو عناملا يف ايوتسا املف «عبرلا ةروعلا يف عناملا اذكو

 : هلوقب هيلإ راشأو «اتايرع يلصي وأ هيف يلصي

 ةالصلا نيبو بوثلا كلذ يف ةالصلا نيب اريخم نوكيف :ش ( ةالصلا مكح يف نايوتسيف ) م

 ةالصلا كرت يف نأ دمحم هلاق امع باوج اذه :ش ( اكرت نوكي ال فلخ ىلإ ءيشلا كرتو ) :م اًنايرع

 . ءايإلا وهو فلخلا دوجول اكرت اهيف نأ ملسن ال ينعي ضورفلا كرت ايراع

 ال نكلو ًضرف كرتو ضرفب ىتأ هنأ انملس لئاسلا لوق نع باوج اذه :ش ( ةيلضفألاو ) :م

 ةيلضفألا نيأ نمو «ةساجنلا لامعتسا كرت ةيضرف نم ىوقأ رتسلا ةيضرف نإف امهنيب ةاواسملا ملسن

 كلذ يف ةالصلا نوك يأ ةيلضفألاو هلوقب لضفألا وهو هلوق ىلع ًاليلد ماقأو كلذ نع باجأف

 بجي ثيح ةالصلاب صتخي ال ةروعلا رتس ينعي :ش ( ةالصلاب رتسلا صاصتخا مدعل ) :م

 :م لاح نود لاح يف ابجاو ناك امن ىلوأ اًمئاد اًبجاو ناك ام ةياعر تناكو ةالصلا ريغ يف اهرتس

 ىلص يآ :ش ( اًنايرع ىلص ) :م اًسجن الو اًرهاط ال ًالصأ اًبوث دجي مل يأ :ش ( بوث دجي مل نمو)

 . اًنایرع هنوک لاح

 ةثالث هذهف .ءىموي : هلوق اذكو لاح اًسضيأ ادعاق :ش ( دوجسلاو عوكر لاب ئموي ادعاق ) :م

 ةلبقلا وحن هيلجر ديب نأب ةفصلا ىلع مالسإلا نكر نع دوعقلا ريغتو ةفدارتم وأ ةلخادتم امإ لاوحأ

 ةمركعو ءاطعو رمع نباو سابع نبا نع يورم وه فنصملا هركذ امو « رتسلا ىلإ برقأ نوكيل
 كلامو ريشبو رفزو دهاجم لاقو ءاًمتح اًدعاق يلصي : ينزملا لاقو . دمحأو يعازوألاو ةداتقو

 ةثالث هيف نويناسارخلا ىكح : يوونلا لاقو . دجسيو عكري اًمئاق يلصي :رذنملا نباو يعفاشلاو

 . يعفاشلا نع انركذ امك مايقلا بوجو اهدحأ هجوأ
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 ةروعلا رتس دوعقلا يف نأل « هأزجأ اًمئاق ىلص نإف مالسلا هيلع هللا لوسر باحصأ هلعف اذكه

 رتسلا نأل ؛ لضفأ لوألا نأ الإ « ءاش امهيأ ىلإ ليميف ناكرألا هذه ءادأ مايقلا يفو ةظيلغلا

 يونيو : لاق . ناكرألا نع هل فلخ ءاميإلاو هل فلخ ال هنألو « سانلا قحو ةالصلا قحا بجاو

 ‹ لمعب ةيرحتلا نيبو اهنيب لصفي ال ةينب اهيف لخدي يتلا ةالصلا

 . لوألا مهدنع حيحصلا بهذملاو

 . بيرغ : يعليزلا لاق :ش ( ةي هللا لوسر باحصأ هلعف اذکه ) :م

 ةنيفسلا مهب ترسكنا اًموق نأ -هنع هللا يضر- رمع نبا نع هدانسإب لالخلا یور : تلق

 . هفالخ لقني ملو مهسوؤرب اًمئاد دوجسلاو عوكرلاب نوثموي اًسولج نولصي اوناکو ةارع اوجرخف

 نبا نع ةمركع نع نيصحلا نب دواد نع دمحم نب ميهاربإ انربخأ «هفنصم» يف قازرلادبع ىورو
 نع هنع ميهاربإ انربخأ . اسلاج يلصي اًنايرع يلصي يذلاو ةنيفسلا يف يلصي يذلا : لاق سابع

 ىلص سانلا هاري ال ثيح ناك نإو « اًسلاج ىلص سانلا هاري ثيح ناك نإ : لاقف نايرعلا ةالص

 . اًمئاق

 ليميف ناكرألا هذه ءادأ مايقلا يفو ةظيلغلا ةروعلا رتس دوعقلا يف نأل هأزجأ اًمئاق ىلص نإف ) :م

 الإ ) :م اًمئاق رخآلاو عوكرلاب اًتموم اًدعاق ةالصلا امهدحأ نيهجولا يآ ىلإ يأ :ش ( ءاش امهيآ ىلإ

 نأل ) :م امئاق ةالصلا نم :ش ( لضفأ ) :م دوجسلاو عوكرلاب اًبموم اًدعاق ةالصلا يأ :ش ( لوألا نأ

 وأ ةالصلا يف ناك ءاوس ضرف ةروعلا رتس نأل :ش ( سانلا قحو ةالصصلا قمل بجاو رتسلا

 .اهجراخ

 ( هل فلخ ال ) :م اًمئاق هلعف نألو ءايإلاب اًدعاق ةالصلا ةيلضفأ يف نأب ليلد :ش ( هنالو ) :م

 الك فلح ىلإ كرتلاف :ش ( ناكرألا نع هل فلخ ءامبإلاو ) :م هل فلخ ال رتسلاو نايرع هنأل :ش

 . يوونلا هركذ « نيملسملا نيب اًقالخ ملعأ ال : دماح وبأ لاق . هيلع ةداعإ الو « فرع امك كرت

 ملو اًمئاق يلصي هنأ «يرودقلا» حرش يف رصن وبأو تادايزلا يف ناخ يضاقو ماسحلا ركذو

 ةبادلا ىلعو دعاقلا ةالصك رايتخالا ةلاح يف زئاج مايقلا كرت نأ اوللعو « اًمئاق اهزاوج اوركذي

 . لفنلا يف ءاييإلاب

 اهقاس عبر ةمئاق فشكنت ةمئاق تلص ول اهنإ ىتح رايتخالا لاح يف زوجي ال ةروعلا فشكو

 «طيحملاو» «طوسبملا» يف دوجسلاو عوكرلاب اًمئاق هزاوج ركذو « ةدعاق يلصت «فشكنت ال ةدعاقو

 .امهریغو

 ةيرحتلا نيبو اهنيب لصفي ال ةينب اهيف لخدي يتلا ةالصلا يونيو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ةيفاك بلقلا ءةين نأ روهمجلا عطقو ةينلا نودب حصت ال ةالصلا نأ ىلع ةمألا تعمتجا :ش ( لمعب

 بلقلا ةين نيب عمجي ىتح زوجي ال هنأ ةيعفاشلا نم يذمرتلا هللا دبع يبأ لوق يفو « ظفللا نود
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 مايقلاب ةالصلا ءادتبا نألو . « تاينلاب لامعألا » :- مالسلاو ةالصلا هيلع - هلوق هيف لصألاو
 ريبكتلا ىلع ةينلا نم مدقنملاو « ةينلاب الإ زيبمتلا عقي الو « ةداعلاو ةدابعلا نيب ددرتم وهو ءاهيلإ

 هدنع مئاقلاک

 ا
 نورخآلا هاورو «ناسللاب قطنلا انخياشم ضعب هرك ديفملا» يفو .ءيشب سيلو « ناسللا لعفو
 . هب

 « ةنس ناسللاب ركذلاو ضرف بلقلاب اهتدارإ يهو ةالصلا ةحصل طرش ةينلا ؛طيحملا» يفو
 نم جحلا يف لوقيامك ينم اهلعف ؛ ينم اهلبقتو اهرسيف اذك ةالص ديرأ ينإ مهللا لوقي نأ يغبنيف

 ةينلا يف لصألا نأ ىلإ ةراشإ هرخآ ىلإ ةينب : هلوق «طوسبملا» يف اذك « اهيدؤي ةالص يأ ةفرعم
 مدعل ًالصاف اهيلإ يشملا نكي مل ىتح ةالصلا يفاني لمع يأ لمعب : : هلوقب دارملاو « عورشلاب ةنراقملا

 . حصي الف ةين الب يقبف ةيرحتلا دنع ةدوجوم ةينلا نوكت ال فانم لعف امهنيب لصف اذإو « هتافانم
 عققل اهئادتبا يف تطرشو « صالخإلا ىنعمل اًقيقحت ة ةالصلاب ةينلا لاصتا طرتشي ؛ىبانيلا» يفو

 . اهيلصي ةالص ةيأ هبلقب ملعي نأ طرشلاو . . جرحلل ءاقبلآ هتلاح يف طرتشي د ملو ءایوتسم اھلک

 . ركف ريغ نم ةهيدب بيجي نأ هنكمأل اهنع لئس ول هنأ اهاندأ : لیقو

 ( تاينلاب لامعألا- مالسلاو ةالصلا -هيلع هلوق ) :م ةينلا طارتشا يف يأ :ش ( هيف لصألاو ) :م
 نع يميتلا ميهاربإ نب دمحم نع ديعس نب ییحي نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هاور ثيدحلا اذه :ش
 لامعألا امنإ » : هللا لوسر لاق :لاق -هنع هللا يضر -باطخل ا نب رمع نع صاقو نب ةمقلع

 «ةينلاب لامعألا» ةياور يفو ‹باتكلا ظفل لثم «٠ تاينلاب لامعألا» : ملسم ظفلو « تاينلاب

 الو« ةالصلا لمع لامعألا ةلمج نمو ءاهب قصلي اهباوثو لامعألا مكح تاينلاب لامعألا ىنعمو
 ةزيمملا ةينلا ىلإ جاتحاف ةدابع الو ًاريثك دجوي وهو مايقلاب ةالصلا ءادتبا نأل « ةينلاب الإ زاتي
 . ةينلا تطرتشاف « ةداعلا نع ةدابعلل

 ةيرحتلا نيبو اهنيب لصفلا مدع ىلع وأ ةينلا ةيطرش ىلع لالدتسالا حصي فيك :تلق نإف
 ليبق نمو ديزي يبأ بهذم ىلع ءاضتقالا ليبق نم لامعألا -مالسلا هيلع -هلوق نإف ثيدحلا اذهب
 دارم باوثلا وهو ةرخآلا مكحو <« هل مومعال نيريدقتلا ىلعو . نيخيشلا بهذم ىلع فوذحلا
 الو ىضتقمللالو هل مومعال هنأل دارم داسفلاو « زاوجلا وهو ايندلا مكح نوكي الف عامجإلاب
 . لزنملل

 دعب ليقو . هنودب باوث ال ذإ زاوجل اب قلعتي باوثلا ذإ اًضيأ ةرخآلا مكح يف زاوجلا :تلق
 . اًعرش اربتعم هعوقوب ةينلا ىلإ جاتحي انلقف ناعون مكحلا ةينلاب اربتعم لمعلا نوك

 مدقتملاو ةينلاب الإ زييمتلا عقي الو ةداعلاو ةدابعلا نيب ددرتم وهو اهيلإ مايقلاب ةالصلا ءادتبأ نألو ) م

 . ريبكتلا دنع دوج وملاك يأ :ش ( هدنع مئاقلاك ريبكتلا ىلع ةينلا نم
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 ال ىضم ام نأل هنع اهنم ةرخاأتم اب ربتعي الف « ةالصلاب قيلي ال لمع وهو « هعطقي ام دجوي ملذإ

 ‹ ةرورضلل تزوج موصلا يفو « ةينلا مدعل ةدابع عقي

 :م هعطقي يذلا يأ :ش ( وهو ) :م ةينلا نم مدقتملا عطقي ام يأ :ش ( هعطقي ام دجوي ملذإ ) :م

 ةينلاب يأ :ش ( ةرخاتملاب ربتعي الف ) :م ًالثم اًئيش يرتشيف يوني نأ لثم :ش ( ةالصلاب قيلي ال لمع)

 ركذي مل خسنلا ضعب يفو ريبكتلا نع يأ :ش ( هنع ) :م ةيرحتلا نم يأ :ش ( اهنم) :م ةرحخأتملا

 ىلوألا ةخسنلا ىلع ء١ ةيرحتلا نم ةرخأتملا ةينلاب ربتعم ال ةخسنلا هذه ىلع هانعمو هنع ةظفل

 . يزارتألا هلاق اذك « اهنم هلوقب اهنيب مث « ةقلطم ةفص ةرخأتملا لعج

 . فلكتلا ىلإ جاتحي الف هتركذ ام هجوأللا : تلق

 . هتركذ ام يفانت هنع ةظفل :تلق نإف

 اهنم يف يذلا ريمضلا نع الدب نوكت ةخسللا نم اهنوك ريدقت ىلع هنع ةظفل نأل ال: تلق

 ٠ . مهفاف ةيرحتلا نع ةيانك وه يذلا

 ةينبم ةيقابلا ءازجألاو :ش ( ةينلا مدعل ةدابع عقي ال ) :م ءازجألا نم ينعي :ش ( ىضم ام نأل ) :م

 ىلإ ليقو . ءانثلا يف مادام ةرخأتمل اب زوجي : يخركلا نعو . يعفاشلا لاق هبو زجي ملف هيلع

 (ةينقلا» يفو . دمحم نع يورم وهو« عوكرلا ىلإ : ليقو . ةحتافلا دعب ام ىلإ : ليقو . ذوعتلا

 . زوجي اهاون مث ةينلا نع لفغ مث ربك : يئاولحللا نع

 اًضيآ هيفو « ةفينح يبأ دنع هئزجي ال ربكأ هلوق لبق هللا هلوق دعب ىون ول : «طيحملا» يفو

 ةينلا هرضحت ملو ربك مامإلا ىلإ ىهتنا املف ةعامجلا يف ضرفلا ديري هلزنم نم جرح ول دمحم نع
 ةطلاخم نوكت ةينلا نأ يواحطلا ركذو . فسوي يبأو ةفينح يبأ نع هلثمو . زوجي عورشلا تقو

 . اعوطتم نوكيو ريبكتلا دعب زوجي الو « طوحألا وهو : لاق «ناسللاب ريبكتلل

 يفو: يوونلا لاقو . هدعب الو هلبق ال ريبكتلل ةنراقم ةينلا نوكت نأ بجي : ىعفاشلا لاقو

 عم اهنم غرفيو « ناسللاب ريبكتلا ءادتبا عم بلقلاب ةينلا ئدتبب ثيحب امهدحأ ناهجو ةنراقملا ةيفيك
 . ةينلا مامتإ نع ريبكتلا لوأ ولخي الثل زوجي ال لب اذه بجي ال امهحصأو : لاق . هنم هغارف

 ةيفرعلا ةنراقملا يفكت هنأو « ةنراقملا قيقحتو قيقدتلا بجي ال هنأ يلازغلاو نيمرحلا مامإ راتخاو

 . اهنع لفاغ ريغ ةالصلا رضحتسم دعي ثيح ةيماعلا

 ناك لاقي نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( ةرورضلل تزوج موصلا يفو ) :م

 امهنم ةينلا طارتشال اًصضيأ موصلا يف ةرخأتملا ةينلا زوجت ال نأ ةالصلا يف تركذ ام ىلع سايقلا

 تقوب ةينلا نارق نأل ةرورضلا لجأل ةرخأتملا ةينلا تزوج موصلا يف تركذ ام نأ باوجلا ريرقتو

 ةظقيلا لاح اهيف عورشلا نإف ةالصلا فالخب ةلفغو مون تقو هنوكل ميظع جرح هيف حبصلا راجفنا
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 نسحيو هب ربتعي الف ناسللاب ركذلا امأ « يه ةالص يأ هبلقب ملعي نأ :طرشلاو « ةدارإلا يه ةينلاو
 يف ةنس تناك نإ اذكو« ةينلا قلطم هيفكي ًالفن ةالصلا تناك نإ مث هتيرع عامتجال كلذ

 ‹«حيحصلا

 . عورشلاب ةنراقم ةينلا نوكت نأ وهو سايقلا ىلع مكحلا يقبف

 ملعي نأ :طرشلاو ):م ةعطاقلا ةمزاجلا ةدارإلا يأ ةينلا ريسفت اذه :ش ( ةدارإلا يه ةيتلاو ) :م
 صوصخم ءيشب نوكت نأ دبال ةدارإلاو «هركذ امك ةدارإلا يه ةينلا نأل :ش( يه ةالص يأ هبلقب
 كلذ نع لئس اذإ هنأ هملع ةمالعو « هملعب الإ نوكي ال زييمتلاو « هريغ نيبو هنيب زييمتلا عقيل
 ريغ ملعلا ن كلذ نم ملعف هب اًلاع نكي مل باوجلا يف فقوت نإف « روفلا ىلع بيجي نأ هنكمأ
 نأ ىرت الأ« اهريغ هنأل ةين نوكي ال ملعلا نأ حصألا: مالسإلا خيش لاقو « اهطرش نكلو « ةينلا
 يف ام: تلق . ملعلا دعب دصق طرشلاو فنصملا لوق لوانتف «رفكي هاون ولو رفكي ال رفكلا ملع نم
 .الوأ هتركذ ام نسحألاو « اذه ىلإ ريشي ام فنصملا مالك

 بلقلا لمع نمو ةينب سيلو مالك هنأل زاوجلا يف ينعي :ش ( هب ربتعي الف ناسللاب ركذلا امأ ) :م
 يأ :ش ( هتيزع عامتجال ) :م ناسللاب ركذلا يأ :ش ( كلذ نسحيو ) :م كلذ نع هجوي ناسللاو

 «متح هنأ« طوسبملا» ةرابعو « بحتسي ناسللاب ركذلا نأ بتكلا ضعب يف ركذو . هب هتين عامتجال

 دنع ناسللاب ركذلا هركي هنآ «يردركلا عماج» يف ركذو . ةلمكمو ةدكؤم ةنس هنأ مهضعب دنعو
 هللاو بلقلا لمع ةينلا نألو هنم كلذ عمسي نم ىلع ركنأ -هنع هللا يضر- رمعنأل ضعبلا

 .هركیف ديفم ريغ هقح يف حاضيإلاف رتامضلا ىلع علطم
 لصأ اهل ةينلا نأل « ةينلا ةيفيكل نايب اذهو :ش ( ةينلا قلطم هيفكي ًالفن ةالصلا تناك نإ مث ) :م

 ريبكتلا ىلع مدقتملاو هلوقب اهتقو نيب هيف لصألاو : هلوقب اهلصأ فنصملا نيب دقو ةيفيكو تقوو
 ريغ ناك نإف « هريغ وأ ضرف امإ اهيف لخدي يتلا ةالصلا نأل اهتيفيك نايب يف اذه عرشو «هرخآ ىلإ
 نأب ةينلا لطب لصحي وهو « ةداعلا نع زييمتلل اهنأل ةينلا قلطم هيفكي ًالفن ناك نأب ضرفلا

 يف لفاونلاو ضئارفلا نيب عمجلاذإ رذعتم اهدارفأ مومعل لمعلا نألو «يلصأ نأ تيون :لوقي
 ىندأ هنأل ىلوأ لفنلا ىلإ ةالصلا مسا فرص ناكف امهدحأ دارملا نوكيف« زوجي ال ةدحاو ةييرحت
 «ةقيقحلا ىلع مالكلاو زاجل ةلزنمب هريغو ةقيقحلا ةلزن ناكف تاقوألا لك يف عورشم لفنلا نأل
 ةالصلا تناك نإ ةينلا قلطم هيفكي اذكو يأ :ش ( ةنس تناك نإ اذكو ) :م . مالسأإلا خيش هركذ اذك

 رئاس لمتشي ةنس هلوقو . ضئارفلا ليمكتل تعرش ةدابع ةدايز اهنوكل اًضيأ لفن ةنسلا نأل ةنس
 . حيوارتلا اذكو ننسلا

 لوسرلا ةنس يوني نأ نم دبال هنأل خياشملا ضعب هركذ امع هب زرتحا :ش ( حيحصلا يف ) :م
 يوني نأ طايتحالاو «سينجتلا» يفو . ضرفلا يف امك قلطملا لفنلا ىلع ةدئاز ةفص اهيف ذإ <
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 ‹«ضورفلا فالتخال ًالثم رهظلاك ضرفلا نييعت نم دبالف اًضرف تناك نإو

 کہ
 ام :نابرض لفاونلا «ةيلحلا»و «زيجولا» حرش يف ركذ هنإف« يعفاشلا لاق هبو «لوسرلا ةعباتم

 فوسخل او ءاقستسالا ةنسك يونيف نييعتلاو ةالصلا لعف ةين هيف طرتشيف تقو وأ ببسب قلعتي

 وأ رهظلا وأ رجفلا ةنس لوقيف ةفاضإللاب نيعتي ةياورلا يفو . اهريغو ىحضلاو حيوارتلاو ديعلاو

 . ةينلا قلطم يفكي اهادع اميفو ءاشعلا وأ برغملا وأ رصعلا

 نييعت نم دبالف ) :م ضئارفلا نم اًضرف ةالصلا تناك نإو يأ :ش ( اًضرف تناك نإو ) :م

 نإف تقولا رهظ وأ تقولا ضرف وأ مويلا رصعو مويلا رهظ تيون لوقيف :ش ( ًالثم رهظلاكک ضرفلا

 . زييمتلا هل لصحي الف ةعونتم اهنأل :ش ( ضورفلا فالتخال ) :م زوجي ال ريغ ال رهظلا ىون

 ةنئاف ةالص هيلع ناك ابر هنأل هئزجي ال تقولاو مويلا ركذ نودب رهظلا ىون ول ؛طيحملا »يفو

 .ال وأ اج راخ تقولا ناک

 ‹ هئزجت ال ضرفلا یون ول یتح نییعتل تلا ةينو ضرفلا ةينو ةالصلا ةين نم دبال «ىبتجملا »يفو

 . تقولا جرخ هنأ رهظ نإو « هئزجي رهظلا ضرف وأ تقولا ضرف یون ولو

 . هئزجي ال هنأ حيحصلاف تقولا جرخ هنأ رهظ نإو « هئزجي هنأ حصألاو « هئزجي ال : ليق

 دنعو . يقانخسلا ىواتف يف هركذ « هئزجي هنأ حصألاو « هئزجي ال ليق ريغ ال رهظلا ىون ولو

 امك رصعلا وأ رهظلا ةين هئزجي : هباحصأ نم ةريره يبأ نبا لاقو . ةضورفملا رهظلا يوني يعفاشلا

 ملو« خياشملا فالتخا ةلبقلا لابقتسا ةينو ةالصلا ضرف ةين طارتشا يفو «ىبتجملا» يفو

 رضي ال هكرت نإو « نسحف هب ىتأ نإ يدماحلا دنعو طرش يلضفلا دنعف ةياورلا رهاظ يف هركذي

 حيحصلا وهو » ةنازخلا» ىف

 يف يلصي ناك نإو يدماحلا لاق امكف بارحملا يف يلصي ناك نإ : اولاق خياشملا ضعبو

 جرخ امدعب تقولا ضرف ىون ولو . «يواحطلا حرش» يفاذك يلضفلا لاق امكف ءارحصلا

 يف زوجي ال يعفاشلا دنعو . زاج تقولا ضرف ىونف هجورخ يف كش نإو « زوجي ال تقولا

 ال رتولا يونيو هيف فلتخم هنأل تقولا ضرف يوني الو ةعمحجلا يوني «يردركلا عماج» يفو
 . تيملل ءاعدلاو ىلاعت هلل ةالصلا يوني ةزانجلا ةالص يفو «هيف فلتخم هنأل بجاولا رتولا



 ؛ هتعباتمو ةالصلا ىوني هريغب ايدتقم ناک نإو

 ( هتعباتمو ) :م اهيف عرش يتلا :ش ( ةالصلا يوني هريغب ايدتقم ) :م يلصملا :ش ( ناك نإو ) :م
 ءهئزجت ال :«ةصالخلا» يف لاق ؟هئزجت له مامإلا ةالص ىون اذإف < مامإلا ةعباتم اضيأ ىون يأ :ش
 . نيتين ماقم ماقو هأزجأ «يواحطلا حرش» يف لاقو

 « ةلبقلا ةينو ءءادتقالا ةينو ءاهنييعتو « ةالصلا ةين : ءايشأ ةعبرأ ىلإ يدتقملا جاتحي : ليقو
 « يه يأ يوني :اهلوأ تاين ثالث ىلإ درفنملا جاتحي : ينانيغرملا» يفو . الو ركذ ام حيحصلاو
 ةثالثلا تاين عبرأ ىلإ جاتحي يدتقملاو « ةلبقلا ةصرع لابقتسا يوني اهثلاث « ىلاعت هللا يوني اهيناٿ
 ءزاج مامإلا اذهب وأ يمامإ وه نم لوقي نأ لضفألاو «نالفب ىدتقا هنأ يوني ةعبارلاو تمدقت اهنم
 صفح وبأ لاقو . ءاهقفلا ةماع دنع طرشب تسيل مامإلل ةمامإلا ةينو « ءادتقالا ةين هكرت زوجي الو
 .دمحأ لاق هبو « اهنم دبال : يخركلاو ريبكلا

 . ةمامإلا باب يف ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيس فالخ اهيفف ءاسنلا ةمامإ ةينامأو

 اذهب اًيدتقم ةلبقلا لبقتسم تقولا ضرف يلصأ نأ ديرأ ينإ مهللا يدتقملا لوقي : ديم ا *يفو
 مامإلا ةالص يف عورشلا ىون وأ رهظلا نيعي ملو مامإلا اذهب ءادتقالا ىون ولو . مامإلاب وأ مامإلا
 وني ملو رهظلا ىون ول ؟طيحملا» يفو . هئزجي هنأ حصألاو هئزجي ال :ليق« خياشملا هيف فلتخا
 . ةضراع ةتئافلا ذإ هئزجي ليقو « عوطتلا هئزجي ال : ليق تقولا رهظ

 ةيناذكو يعفاشلا دنع بهذملا وهو اندنع طرشب تسيل تادجسلاو تاعكرلا ددع ةينو
 حصت اندنعو « هدنع هتالص دقعنت ال اًسمخ وأ اًنالث رهظلا ىون ولو . مهدنع ةلبقلا لابقتسا
 يه ةالصلاف « عوطتلا ةين ىلع اهمتأف عوطت اهنأ نظف ةبوتكملا حتتفا ولو « ريسفتلا ةين وخليو هتالص
 هنأ ىلع اهبف عش ولو «رذمتم اهميمجب انارقذإةدابعل لرأب ةيزعلا نارق طرشلا نال توكل
 . حصي ةينثم يه اذإف ةيدحأ اهن أ نظ ولو حصت ال ةيدحأ يه اذإف ةينثم

 ةعمج وأ رهظ اهنأ ردي ملو هتالص يوني مامإلاب ىدتقا ولو : ٠ ةريخذلاو» ؛طوسبملا» يفو
 ريغ ىون هنأل حصي ال ةعمجلا يف وه اذإف هب ءادتقالاو رهظلا ىون نكلو هتالص وني مل ولو « هئزج
 لاق « تزاج رهظ يه اذإف ةعمجما مامإلا ىون اذإ ناميلس يبأ ةياور ريغ يفو . مامإلا ةالص
 «ءادتقالا زاج ورمع وأ ديز هنأ هلابب رطخي ملو مامإلا ىون ولو . حيحصلا وهو : ةمئألا سمش
 دیزب ءادتقالا یون وأ دیزب تیدتقا لاق ولو . حص ورمع وه اذاف دیز هنأ نظیو هب ءادتقالا یون ولو
 . هژادتقا حصي ال ورمع وه اذإف

 نوكي ىتح مامإلا ةريبكت دعب ءادتقالا يوني نأ لضفألا :انخياشم لاق ؟ةريخذلا »يفو
 ىتفي ناك هبو انئاملع ةماع دنع زاج ةمامإلا فقوم مامإلا فقو ىتح هاون ولو ٠ يلصملاب ايدقم

 «دحاولا دبع هيقفلاو «ريبكلا هس وبأ لاقو « نمحرلا دبع مكاحلاو «دهازلا ليعامسإ وبأ خيشلا
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 : ىلاعت هلوقل ةلبقلا لبقتسيو : لاق . همازتلا نم دبالف مامإلا ةهج نم ةالصلا داسف مزلي هنأل

 )10۰> ٠١٤ ةيآلا : ةرقبلا) (هرطش مكهوجو اولوف)

 . زوجي ال هنأ ىراخب ةمئأ نم ريثكو مزح وبأ يضاقلاو

 لاق مامإلا ناك نإو ءريبكتلا لبق هللا هلوق دعب ءادتقالا يوني : يقيلاوحلا دهازلا هيقفلا لاقو

 يف فسوي يبأ نع « هلبق اوغرف نإو « مهأزجأ «هللا هلوق دعب اوربك مث اوربكي نأ لبق ربكأ هللا

 لاق مامإلا لبق هنم غرفف هفلخ لجر هبذجو ريبكتلا مامإلا دم نإ : لاق هنأ هنع بويأ نب فلح ةياور

 . زوجي هعم غرفو دم ول هنأ يضتقي اذهو «ةيرحتلا كلت هئزجت الو «هدعب ديعي

 نم يدتقملا ةالص داسف مزلي يأ :ش ( همازتلا نم دبالف مامإلا ةهج نم ةالصلا داسف مزل هنأل ) :م

 همازتلا نودب هقحلي نأ زوجي ال داسفلا ررضو يرورضلا مازتلا نم دبالف « نماض هنأل مامإلا ةهج

 . ةعباتملا ةين طرتشيف

 صضرفلا ةحصل طرش ةلبقلا لابقتسا :ش ( ةلبقلا لبقتسيو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ٠٤٤ ةيآلا : ةرقبلا) ( € هرطش مكهوجو اولوف :  ىلاعت هلوقل ) :م . فوخلا لاح يف الإ ةبجاولاو

 يضر يلع نعو . هاقلت ىلإ ئرقو هتهجو هوحن :هرطشو . مارحلا دجسملا رطش يأ :ش ١

 رمأ مث . ٠٤٤( ةيآلا : ةرقبلا ) € اهاضرت ةلبق كنيلونلف  ىلاعت هللا لاق هلبق هرطش هنع هللا

 وأ رب يف متنك امشيح : لاقيو . ضرف ةلبقلا لابقتسا نأ ىلع لدف « مارحلا دجسملا رطش هجوتلاب

 -هنع هللا يضر-بزاع نب ءاربلا نعو . هتهجو ةمث يأ هءاقلت مكهوجو اولوف ةالصلا متدرأو رحب

 رشع ةعبس وأ ارهش رشع ةتس سدقملا تيب لبق ىلص ةنيدملا مدق ال - مالسلاو ةالصلا هيلع- هنأ

 هعم ىلصو « رصعلا ةالص اهالص ةالص لوأ هنأو « تيبلا ةلبق هتلبق نوكت نأ هبجعي ناكو « ارهش

 دقل هللاب دهشآ : لاقو «نوعكار مهو دجسم لهأ ىلع رمف هعم ىلص نمم لجر حرخف موق

 لاقو . نيحيحصلا يف هاجرخأ . تيبلا لبق مه امك اورادف ةكم لبق ةي هللا لوسر عم تیلص

 يف هاجرخأ ةياور يفو « رهشأ ةعست ليقو ‹ رهشأ ةرشع ليقو اًرهش رشع ةثالث ليقو : ءاقبلا وبأ

 . ةيعورفو ةيلوصأ لئاسم اهب قلعتيو « حبصلا ةالص

 زاوجو «ةيرهاظلا دنع ةرتاوتملا ةنسلاو باتكلا خسن زاوجو دحاولا ربخ اولبقف ةيلوصألا امأ

 غاب لبق فلكملا قح يف تبشي ال خسنلا مكحو رهاظب سيلو يعفاشلا دنع باتكلاب ةنسلا خسن

 . هنم برضلاب يب هللا لوسر نامز يف داهتجالا زاوجو « خسنلا قلطم زاوجو « باطخلا

 ةفوشكم تلص اذإ ةمألاو « هتلاكو ىلع قاب وهف هلزعب ملعي ملاذإ ليكولاف : ةيعورفلا امأو

 نم ىضم ام لطبي مل هنأل خارت ريغ نم اهسأر ترتس اذإ اهتالص ءانثأ يف قتعلاب تملعو سأرلا

 ملو ىلاعت هللا ضرفب ملعي مل نمو « ةلبقلا رمأ يف داهتجالا زاوجو « قتعلاب اهملع لبق اهتالص

 نأ اذه ىلع تلزنو« يواحطلا هلاق ضرفلا همزلي ال هريغ نم مالعتسالا هنكمأ الو ةوعدلا غلبي
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 ‹ اهتهج ةباصإ هضرفف اًبثاغ ناك نمو « اهنيع ةباصإ هضرفف ةكمب ناك نم مث
 ر
 بجي ال « مالسإلا عتارش هريغ نم دجي ال ثيحب مالسإلا دالب فارطأ وأ برحلا راد يف ملسا نم

 . كلامو يعفاشلا فالح هيفو مايصلاو ةالصلا يضقي نأ هيلع

 هضرفف ةكم يف ارضاح ناك يذلا يلصملا مث يأ :ش ( اهنيع ةباصإ هضرفف ةكمب ناك نم مث ) :م
 مل مأ هوحنو رادجك لئاح اهنيبو يلصملا نيب ناك ءاوس « ةبعكلا نيع ةباصإ [ةلبقلا] لابقتسا يف
 دمحم نع متسر نبا رکذو . ديعي : يزارلا لاق : لاق هؤطخ نابو یلصو دهتجا ول یتح « نکی

 عضاوملاو ةنيدملاب نوكي نأ بجيو . سيقألا وهو هيلع ةداعإ ال هنأ ةنيدملابو ةكمب هؤطخ ناب نميف
 هيلع- هرابخإل نيقيب ةمولعم اهتلبق نأل كلذك اهيف اعطق- مالسلا هيلع- هتالص تفرع يتلا
 هيلع- ليئاربج عضو نيح ةنيدملا ةلبق : ءاقبلا وبأ لاقو . هلقن وأ كلذب - مالسلاو ةالصلا

 ةبعكلا مالسلا هيلع ىأرف لئاوحلا تليزأو لابجلا تفشك نأب ةنياعملاب كلذ ناك : لیقو

 يف اهنيع ةباصإ ضرفلا : يرودقلا خيش وهو يناجرجلا هللا دبع وبأ لاقو .اهيلع ةلبقلا عضوف
 .اهريغو« ةريخذلا» يف هركذ « بئاغلاو رضاحلا قح

 ‹ةبعكلا ةهج .يأ :ش ( اهتهج ةباصإ هضرفف ) :م ةبعكلا نع يأ :ش ( اهنع اًبثاغ ناك نمو ) :م
 كرابملا نباو« كلامو «يروثلا مهنم ملعلا لهأ روهمج لاق هبو « ةقاطلا بسحب ةعاطلا نأل
 رمع نع كلذ يذمرتلا هجرخأ لوق يف يعفاشلاو « ينزم او « دواد وبأو «قاحسإو «دمحأو
 هربخي نم دج ملو اًبئاغ ناک نم٤ ةيلحلا» يفو «- هنع هللا يضر -رمع نباو سابع نباو يلعو

 . اهبلط يف دهتجا ةلبقلاب

 : ينزملا هلقن ام يناثلاو . داهتجالاب نيعلا ةباصإ هضرف “مامإلا» يف لاق : نالوق هضرف يفو

 لئاح ةبعكلا نيبو هنيبو ةكمب ناك نمو «ةياردلا» يفو . هباحصأ نم نيقابلا لوق وهو «ةهجل ا ةباصإ
 نأ هلف لبحجلاك اًيلصأ لئاحلا ناك ولو « بئاغلا مكح همكح نأ حصألاف ةينبألاك ةدهاشملا عني
 ةبعكلا «مظنلا» يفو . اتيقي ةبعكلا ىلإ هتالص نوكت ىتح لبجلا ىلع دعصي نأ ىلوألاو « دهتجي
 لاق هيو« ملاعلا ةلبق مرحلاو مرحلا ةلبق ةكمو ‹ ةكمب نم ةلبق دجسملاو «مارحلا دجسملا يف نم ةلبق

 يبأ نع نسحلا ىورو . ملاعلا ةلبق ةبعكلاف قيقحتلا ىلع امأف بيرقتلا ىلع اذه : ليق . كلام

 « طوسبملا »يف هركذ « ةينلا نع ينغي اهلابقتسا نأ حيحصلاو . ةلبقلا لابقتسا ةين بوجو ةفينح
 .هریغو

 لابقتسا عم ةبعكلا ةين طرتشي لضفلا نب دمحم نب ركب وبآ خيشلا ناك : «ةريخذلا »يفو
 اذإ اميف دماح نبا هلاق ام راتخا مهضعبو ‹« اهطرتشي ال دماح نب ركب وبآ خيشلا ناكو « ةلبقلا

 ءارحصلا ىف ىلضفلا هلاق امو « بارحملا ىلإ ىلص
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 ققحتل ؛ رذق ةهج يأ ىلإ يلصي اًقئاخ ناك نمو عسولا بسحب فيلكتلا نأل ؛ حيحصلا وه

 سيلو ةلبقلا هيلع تهبتشا نإو « هابتشالا ةلاح هبشأف هجوتلا ىلإ فلكي الف رذعلاو زجمعلا
 ‹ یلصو دهتجا اهنع هلأسي نم هترضحب

 رجحلا ةينالو ةبعكلا ءانب ةين هئزجت الو . حيحصلا وه «عئادبلا» يفو « طرتشي ال هنأ راتخملاو

 هيلإ ىلصف رخآ ناكم يف عضو ول ءانبلا نأل «ءانبلا ال ءامسلا نانع ىلإ ةصرعلا ةلبقلا نأل دوسألا

 ىون ولو ءانبلا لباقي مل نإو زوجي سيبق يبأ ىلع ىلص ول اذكو . هئزجي ةصرعلا ىلإو هئزجي ال
 تيبلاو رجحلاو ماقملا هدنعو اهتأي مل ناك نإو < هئزجي ال ةكم ىتأ دقو رجحلا وأ ميهاربإ ماقم

 . هئزجي ال :رصن وبأ لاقو . يضايعلا دماح وبأ هلاق « هأزجأ دحاو

 نأ یون ولاذکو «هئزجي ال تيبلا وأ ماقملا ىلإ يلصي نأ ىون ول : «رغصألا عماجلا »يفو

 نود ةهجلا ماقملاب ىون ول : ةداز رهاوخ لاق . ةلبقلا ةمالع هنأل هئزجي مل هدجسم بارحم هتلبق

 . هئزجی ال هنیع

 . ةلبقلا ةتماسم طرتشبي : تلق

 هب زرتحاو « حيحصلا وه ةلبقلا ةهج ةباصإ بئاغلا ضرف نوك ينعي :ش ( حيحصلا وه ) :م

 ةبعكلا نيع ةين طارتشا كلذب ديريو اهنيع ةباصإ هضرف نأ يناجرجلا هللا دبع يبأ خيشلا لوق نع
 . مدقت دقو

 (اقئاخ ناك نمو ) :م اهنيع ةباصإ بئاغلا عسو يف سيلو :ش ( عسولا بسحب فيلكتلا نأل ) :م

 رذعلاو زجعلا ققحتل ردق ةهج يأ ىلإ يلصي ) :م حول ىلع يقب نأب قرغلا وأ عبس وأ ودع نم :ش
 هيلع تهبتشا نم مكح فئاخلا اذه مكح هبشأف يأ :ش ( هابتشالا ةلاح هبشأف هجوتلا ىلإ فلكي الف

 هجوتلاب دوصقملا ققحتيل اهنيعب ربتعت ةبعكلا نأل « ردق ةهج يأ ىلإ هجوتيف رذعلا قيقحت يف ةلبقلا
 . ردق ةهج يأ ىلإ

 سيلو يف واولا :ش ( ىلصو دهتجا اهنع هلأسي نم هترضحب سيلو ةلبقلا هيلع تهبتشا نإو ) :م

 ‹ نم ىلإ عجري هلأسي يف بوصنملا ريمضلاو «سيل مسا اهنأل عفرلا لحم يف نم هلوقو « لاحلل
 ىلإ هتالص زوجت ال هبتشي مل ول هنأل هابتشالاب ديق انإ باوج دهتجا هلوقو . ةلبقلا ىلإ اهنع يفو
 هلأسي نم هدنع ناك اذإ هنأل هلأسي نم مدعي دقو « ةبعكلا ةهج ىلإ هجوتلا بجي لب يرحتلا ةهج

 . رابختسالا هيلع بجيو ‹ يرحتلاب هتالص زوجت ال

 دهتجا :هلوقب ديقو . هلأسي نم بلطي نأ هيلع بجي ال هنأ ىلإ ةراشإ ةرضحلاب ديق اغنإو

 هفافختسال رفكي هنأ ةفينح يبأ نع يور ىتح هتالص زوجت ال داهتجالا نودب ىلص اذإ هنأل ىلصو

 وه ةفينح وبأ لاق «ةبعكلا كلذ قفاوف اًدمعتم ةلبقلا ريغ ىلإ ىلص لجر «لزاونلا» يفو . نيدلاب
 ناك نإ ةفينح وبأ هلاق ام لوقلا: ثيللا وبأ هيقفلا لاق ‹ هتالص تزاج :فسوی وبا لاقو «رفاک
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 ةالصلا هيلع- يبنلا مهيلع ركني ملو « اولصو اورحت - مهيلع هللا ناوضر - ةباحصلا نأل

 -مالسلاو

 . داقتعالا هجو ىلع كلذ لعف

 ناثیدح هيف :ش ( هيب يبنلا مهيلع ركني ملو اولصو اورحت -مهنع هلا يضر -ةباحصلا نأل ) :م

 هللا ديبع نب مصاع نع نامسلا ديعس نب ثعشأ نع يذمرتلا هجرخأ ةعيبر نب رماع نع امهدحأ

 داز . رفس يف ةي هللا لوسر عمانک»: لاق ةعيبر نب رماع هيبأ نع ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع
 املف انملعأو انيلصف ةلبقلا انيلع تلكشأو ءءامسلا تميغتف لاق »: لاق «ةملظم ةليل» يف يذمرتلا
 زع هللا لزنأف -مالسلا هيلع -يبنلل كلذ انركذف ةلبقلا ريغل انيلص دق نحن اذإ سمشلا تعلط
 . ٠١١( ةيآلا : ةرقبلا ٠) € هللا هجو مشف اولوت امنيأف # لجو

 وهو نامسلا ثعشأ ثيدح نم الإ هفرعن الو كاذب هدانسإ سيل ثيدح اذه : يذمرتلا لاق
 تضم دق لاقف)»: هيف دازو «هدنسم» ىف یسلايطلا دواد وبأ هاورو . '"ثیدحلا يف فعضي

 ركني ثيدحلا برطضم ثعشأف مصاعو ثعشأب لولعم ثيدحلا «هباتك »يف ناطقلا نبا لاقو

 يلع نب ورمع هيف: لاقو «تاقثلا نع تاركنملا يوري ظفحلا ىيس نامسلا ثعشأو ثيداحأ هيلع

 . كورتم وهو

 : قرط ةثالث نم يورف : رباج نع يناثلا ثيدحلاو

 رباج نع حابر يبأ نب ءاطع نع ملاس نب دمحم نع «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأ : اهدحأ
 لك ىلصف «ةلبقلا يف انفلتخاف انريحتف «ميغ انل لظأف ةيرس يف ةَ هللا لوسر عمانك : لاق
 انرمأي ملف« ب يبنلل انركذف هناكم ملعيل هيدي نيب طخي انم دحاو لك لعجف ةدح ىلع انم دحاو

 . « مكتالص تأزجأ دق» : انل لاقو ةداعإإلاب

 لاقو .حرجالو ةلادعب هفرعأ ال ملاس نب دمحمو حيحص ثيدح اذه : مكاحلا لاق

 ‹«امهننس» يفو يقهيبلا مث ‹ ينطقرادلا هاورو < هاو وهو لیهس ابأ ینکی ملاس نب دمحم : يبهذلا

 . فيعض ملاس نب دمحم : لاقف

 ةيرس ةي هللا لوسر ثعب : لاق امهظفلو يقهيبلا مث ينطقرادلا هجرخآ : يناثلا قيرطلا

 سمشلا تعلطو اوحبصأ املف اطوطخ اوطخو اولصف ةلبقلا فرعن ملف «ةملظ انتباصأف اهيف تنك
 لزنأف تكسف كلذ نع ةي ىبنلا انلأس انرفس نم انلفق املف « ةلبقلا ريغل طوطخلا كلت تحبصأ

 . ]٤١٠٥[ يزوجلا نبال ءافعضلا يف هتمجرت رظنا (1)

 . ]۷٤۳١/ ۷١[ صيخلتلا رظناو « )۲٠١٠۹/۱( كردتسملا يف مكاحلا هاور (۲)

 ۱٤٦



 ¢ هقوف لیلد مادعنا دنع بجاو رهاظلا لیلدلاب لمعلا نألو

 نبا لاق . ٠٠١( ةيآلا :ةرقبلا ) (٠ هللا هجو مشف اولوت امنيأف برغملاو قرشملا هو # ىلاعت هللا
 .لاحلا لوهجمو عاطقنا هيف : ناطقلا

 : تلق نإف . هوحن رباج نع ءاطع نع يمزرعلا هللا ديبع نب دمحم نع : ثلاثلا قيرطلاو

 ثعب رخآلا يفو ةيرس يف ةي هللا لوسر عم انك نيقيرطلا دحأ يف نأل فالتخا رباج ثيدح يف

 . "هيف تنك ةيرس ب هللا لوسر

 اهيف رمف ركسعلا نمي هللا لوسر اهدرج ةديرج تناك ةيرسلا نأ امهنيب قيفوتلا : تلق

 عم عمتجت مل ةديرجلا نوكت وأ « هولأس ةي يبنلا ركسع ىلإ اهنم اولفق الو « ركذ ام مهارتعاو رباج
 ثعب : هلوقو « هيي هللا لوسر عمانك : هلوق نوكي ىتح ءةنيدملا يفالإ ب هللا لوسر

 . "نيقداص ةيرس اإ هللا لوسر

 مادعنا دنع ):م نظلا ةبلغ وهو حجارلا ليلدلا وه :ش ( بجاو رهاظلا ليلدلاب لمعلا نألو ) :م

 ناك نإو اهتلدأب ملاعلا وه ةلبقلا يف دهتجلملا نأ ملعا . رهاظلا ليلدلا قوف يأ :ش ( هقوف ليلد

 ناك اهبصن نأل عضوم لك يف ةبوصنملا ةيدقلا بيراحلملا ةلدألا نمو : ةعيرشلا جات لاق . اًيماع

 قارعلا اوحتف ةباحصلا نإف -هللا مهمحر- نيعباتلاو -مهنع هللا يضر -ةباحصلا نم قافتاب

 ىوسم نيب اهلهأ ةلبق اولعجو ناسارخ اوحتف مث «برخغملاو قرشملا نيب ام اهلهأل ةلبقلا اولعجو

 مهعامتجاب ىفكو «مهدحأ نم راكنإ ريغ نم اهيلإ هربق لعجف يفوت نم مهنمو « ءاتشلاو فيصلا
 . كلذ يف مهعابتا انمزليف ةجح

 لاق «مهريغ نم ةداع مهتلبقب فرعأ مهنأل اهنع هلهأ نع عضوم لك يف لاؤسلا ةلدألا نمو

 دقف دنع ةلدألا نمو ٤١(. ةيآلا : لحنلا ) # نوملعت ال متنك نإ ركذلا لهآ اولأساف # : ىلاعت هللا

 نولعجي ةفوكلا لهأ : لاق هنأ - هنع هللا يضر -كرابملا نب هللا دبع نع يكح ام ىلع موجنلا هذه

 لعن نحنو : لاق . ةلبقلا فرعي بطقلا بنج ىلإ مجن وهو « ةلبقلا لابقتسا ءاضقلا فلخ يدجلا

 ىلإ رظنا :لوقي - هللا همحر- يديرتاملا روصنم وبأ خيشلا ناكو . ىنميلا نذألا فلخ يدجلا

 كنيي نع نيثلثلا عد مث ةنسلا مايأ رصقأ يف اهبرغم ىلإو ةنسلا مايأ لوطأ يف سمشلا برغم
 . ىهتنا «عضولا كلذف « ةلبقلا لبقتسم نوكتف كراسي نع ثلثلاو

 امهو يمزرعلا هللا ديبع نب دمحمو ملاس نب دمحم هبدرفت : ٠١( /۲) يربكلا ننسلا يف يقهيبلا هاور (1)

 . نافيعض

 . اهريغو ةداجولا نم هيف ال حضاو ريغ يمزرعلا كلم ا دبع ىلإ قيرطلا : لاق مث ١١( /۲) يقهيبلا هاور (۲)

 . ًاعوفرم . . .. . - هنع هللا يضر- دوعسم نبا نع ةمقلع نع مساقلا نع رجلا نب نسحلا نع دواد وبأ هاور (۳)

 . فيعض رحلا نب نسحلاو « ةذاش ةدايز هذه « ثيدحلا........ تلق اذإ » لوأ نمو
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 هلزانمو هريس يف رمقلاو « اهبرغمو اهعلطم نم سمشلا اهنم ريثك ةلبقلا ةفرعم ةلدأ لاقيو
 « اههوجو يف لابج لاو ءاهيراجم يف راهنألاو « اهباهم يف حايرلاو ءاهلوفأو اهعولط يف موجنلاو
 .ةرجملاو

 راهنلا لوأ يف هفلخ سمشلا لعجي قرشملاب ناكو ةلبقلا هيلع تلكشأ نمف : سمشلا ام

 راهنلا لوأ يف اهلعجي ماشلاب ناك نإو ‹ سكعلا ىلعف برغملا يف ناك نإو هرخآ يف ههجو ءاقلتو

 . اهلعجي سكعلا ىلعف نميلاب ناك نإو « نيألا هبناج ىلع راهنلا رخآ يفو « رسيألا هبناج ىلع
 ناك اجب رف ةنميلا يف هعلطم فلتخيو ‹ يلصللا ةني ىلع رهشلا لوأ يف علطي هنإف : رمقلا امأو

 مث ةظحل اعيفر نيرشعو نامث ةليل يف علطيو « برقأ اهرئادم ىلإ ناك ابرو « ىرسيلا هقش برق عم
 ةليللا يف لالهلا بيغيو ءةلبقلا يف نوكي ةعباسلا ةليللا يف : ليقو . يلصملا ةرسي ىلع بيغي

 . [. . .]ةتس يضم ىلع ىلوألا

 شعنلا تانبيف ريغص مجن وهو« يلامشلا بطقلا اهاوقآأو لئالدلا ىوقأف :موجنلا امأو

 لالدتسا رثكأو . اًميص الو ءاتش بيغي ال عفترم ىلع يلامشلا بهم يف نيدقرفلا نيب ىرغصلا
 ةفيفخو ةباج بكاوك هلوحو هناكم نع « لئاز» ريغ هنوكل رحبلاو ربلا يف تالاهجلا ىلع سانلا

 يف هالعأ نانوكي نادقرفلاو «ىحرلا بطقل ادبأ بطقلا لوح رودت ىحرلا سافو « ةكمسلا ىمست

 يف هعضوب فرعيو« يفخ رمقلا رون يوق اذإو «ليللا مرصت املك هنع نالزني مث ليللا لوأ
 . نيدقرفلا

 يف رجفلا عم ىريو ‹ هضافخنال ناسارخب الو سلدنألاب ىريال هنإف يناميلا ليهس امأو

 لبق ةي يبنلا يلصي ناك] هروهظ هيف علطيو رصمب ىوس نيب نيرشعلاو سداسلا يف ءامسلا رخآ

 ةنيفسلا لخاد يف يلامشلا بطقلا لاقيو [يقارعلاو يناميلا نينكرلا نيب ام وهو ةنيدملا ىلإ هترجه

 يدجلا نيب يذلا بطقلاو يبونجلا بطقلا لباقم وهو «يدجملا ةبتر دنع نيدقرفلا لجر دنع
 ناك اذإ ىرسيلا هنذأ فلخو « قرشملاب ناك اذإ ىنميلا ىلصملا نذأ فلخ نوكي نيدقرفلاو
 تانببورغو ةصج ضرأب ناك اذإ ىرسيلا هفتك فلخو ء ماشلاب ناك اذإ هيفتك نيبو «برغلاب

 لهآ الإ ءاتشلا قرشم ناوسأ دح ىلع رصم رايد لهأ يلصيو ههجو ءاقلت برقعلا علطمو
 ناك اذإ ههجو ةلابق بطقلاو بونجلا نم برقت ةيلامشلا دالبلا نم اًعيرس دش اهنإف ناوسأ

 . نيميلاب

 ةبعكلا ناكرأ لباقيف روبدلاو ءابصلاو «بونجلاو« لامشلا حير : ةعبرألا حايرلا امأو

 هجو ىلإ ريصت اهنأل ابصلا تيمس دوسألا رجحل ا هب يذلا يقارعلا نكرلا لباقت ةيقرش ابصلاف
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 طسو وهو -مالسلا هيلع- مدآ ىلصم ىلإ يقارعلا نكرلاو يناميلا نكرلا نيب ام اهبهمو « ةبعكلا

 . ةبعكلا

 نكرلا لباقت اهنأل ةيبرغ روبدلاو ‹ يبرغلا نكرلاو يماشلا نكرلا لباقت ةيماش لامشلاو

 ربد نم يتأت اهنأل روبدلاب تيمس يبرغلاو يناميلا نكرلا نيب ام ىلإ بازيملا لابج اهبهمو « يقارعلا

 يناميلا نكرلاو يبرغلا نكرلا لايح اهبهمو يناميلا نكرلا لباقت اهنأل ةيلابج بونجلاو . ةبعكلا

 بناجلا لبقتست اهنأل بونجلا تيمسو « ةرجهلا لبق- مالسلاو ةالصلا هيلع -يبنلا ىلصم ىلإ

 هذه نم نيحير نيب حير لكو بونجلا لباقت لامشلاو روبدلا لباقتابصلاف «ةبعكلا نم نألا

 .اًحير ىمست ةعبرألا حايرألا

 نم برقي ليلق فارحنا ىلع هترسي ىلإ يلصملا ةني نم ةيراج لحت اهنإف : هايملاو راهنألا امأو
 :اهدحأ راهنألا نم اهريغو نارهنلاو تارفلاو ةلجدك ىرسيلا ىف ءاملا نم ذفنتو « ىنميلا هفتك

 ءاملا نايرجل نافلاخي امهنأل ضراعلا امهل لاقيو يصاعلا ىمسي ماشلاب :ىرخألاو « ناسارخب

 بسحب اهنأل يقاوسلاو ةثدحملا راهنألاب رابتعا الو «هنيي ىلإ يلصملا ةرسي نع نايرجي امهنأل
 . راهنألا فالخ ىلع لامشلا ىلإ يرجي اًضيأ رصم لينو « تاجاحلا

 . تيبلا لبقتسم اههوجوف لابجلا امأو

 ىتح اهسأر يوتلت مث« ةلبقلا ىلإ ىرسيلا يلصملا فتك ىلع ةدتم نوكت اهنإف ةرجملا امأو
 . ىنميلا هفتك ىلع ليللا رخآ ريصي

 ةلبقو ء«رومعملا تيبلا ءامسلا لهأ ةلبقو « ةبعكلارشبلا ةلبق ليق : ينانيغرملا لاقو

 . یلاعت هللا هجو لكلا بولطمو « شرعلا شرعلا ةلمح ةلبقو « يسركلا : نييبوركلا

 ربخملا ناك اذإ يرحتلا قوف هريغ نم ةلبقلا ربخ بلط يأ :ش ( يرحتلا قوف رابختسالاو ) :م

 ةزاغملا يف ناك اذإ« ةفحتلا »يفو « ربخلا ىلإ تفتلي ال ًارفاسم ناك اذإ امأو« عضوملا كلذ نم

 ةغللا يف يرحتلاو «يرحتلا هل زوجي ال ةلبقلا ىلع موجنلاب لالدتسالاب ملع هلو ةيحضم ءامسلاو

 دنع يآرلا بلاغب امهالوأو نيرمألا فخأ ىلع عقي عرشلا يفو « امهالوأ وهو نيرمألا دحأ بلط

 . هتقيقح ىلع فوقولا رذعت

 يف امك يرحتلا قوف رابختسالا نإ انلق كلذلف [..... ]ةجح نوكي دق ربخلا : تلق

 عم يرحتلا زوجي الو هريغ يف ال ةقح ةجح يرحتلاو ثيدحلا ةياورو لالهلا ةياور ربخ

 بحاص لقنو :لاقو « داهتجالااهعم زوجي الو اهدامتعا بحأ : يوونلا لاقو «بيراحللا

 .اذه ىلع نيملسملا عامجإ «لئامشلا»
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 هللا همحر - يعفاشلا لاقو « اهديعي ال ىلص امدعب أطخأ هنأ ملع نإف « يرحتلا قوف رابختسالاو

 ةهج ىلإ هجوتلا الإ هعسو يف سيل : لوقن نحنو ‹ًاطخل اب هنقيتل ربدتسا اذإ اهديعي : - یلاعت

 . عسولاب ديقم فيلكتلاو يرحتلا

 كلام لاق هبو« اهالص يتلا ةالصلا يأ :ش ( اهديعب ال ىلص امدعب أطخأ هنأ ملع نإف ) :م
 . انبهذمك رخآلا هلوقو هبهذم رهاظ وهو :ش ( ربدتسا اذإ اهديعي :يعفاشلا لاقو ) :م ينزملاو دمحأو

 . اًقافتا ديعي ال سايقلاو نمايتلا يف نأل رابدتسالاب ديقو راتخملا وه :« ةيلحلا» يفو

 امهدحأ نيبوث يف ىرحت ول امك اهديعيف نيقيب ضرفلا ءادأ نم هنكمتو :ش ( اطخلاب هنقيتل ) :م
 اذكو « اًعامجإ ةالصلا ديعي هنأ اهيف سجن هنأ يرحتلاب امهدحأ يف ةالصلا دعب رهط مث سجن
 . يناوألا يف يرحتلا

 بوثلا فالخب اهنيع ىلإ هجوتلا نع زجعلا دنع ةبعكلا ةباصإ ماقم موقي داهتجالا : انلق
 ةلبقلا يف داهتجالا ىلإ ةجاحلا نألو . رهاظف رهاظلا هماقم ميقأ ام سجنت اذإ سجنلا ءاملاو سجنلا
 مميتلابو اًيراع يلصي نأ هنكي هنإف ءاملاو بوشلا فالخب ًالصأ ةالصلا تحص امل هالول ذإ سمأ

 . اهنودب دوجو ةالصللف

 دهتجملا اذه عسو يف سيل ذإ :ش ( يرحتلا ةهج ىلإ هجوتلا الإ هعسو يف سيل لوقن نحنو ) :م
 رمأ اذإ الإ ةهجلا نيع ال هنع هللا ءاضر ةهجلا بلط نم دوصقملا نأل يرحتلا ةهج ىلإ هجوتلا الإ
 . ضرفلا نم همزل ام هنع طقسف يرحتلاب مت دق ءادتبالاو « ءادتبالا ىنعم ققحت بلطلاب

 :ةرقبلا) € اهعسو الإ اًسفن ثلا فلكيال :  ىلاعت هللا لاق :ش ( عسولاب ديقم فيلكتلاو ) :م

 .ها يعفاشلل اباوج حصي ال اذه ليق : لمكألا لاق . ۲۸١( ةيآلا

 هركذامك اًباوج نوكيال ليلعتلا اذه تلق نإف لاق هنإف « يقانغسلا مالك وه اذه : تلق
 لمعي نأ هل نإف لمعلا لاح اذه نكل « عسولاب ديقم فيلكتلا نأ انملس لوقي نأ هل نإف يعفاشلا
 هؤطخ رهظ اذإ امأف « أطخلا روهظ دنع لعف اجب مثأي الو ء«هعسو يف امل لقعلاب باطخلا هجوت لاح
 هنإف سجن امهدحأ نيبو يف يرحتلا يف امك « ةداعإلا بوجو قح يف لعف الك هلعف ناكف اتيقي
 . انه ةالصلا ديعي

 ىلإ سدقملا تيب نم تلقتنا اهنأل لاقتنالا لمتحي ام ليبق نم ةلبقلا نأب هباوج صخلمو

 هيلإ تهجوت امشيح لعف نإف « اًبكار ناك اذإ تاهجلا رئاس ىلإ اهنمو ةهجلا ىلإ ء ةبعكلا نمو ةبعكلا
 ‹ ةهجلا كلت ىلإ هجوتلا ضرف لقتنيف هسأر كرحت اذإ يرحتلاب ةهجلا ىلإ ىلص ام ديعيف هتلحار
 يف امك ىضم ام نالطب هب لمعي الو «لبقتسملا يف هب لمعيف خسفلا ةلزنمب هيف يأرلا لدبي امكف
 هک ر حی ملف ‹«لحم ىلإ لحم نم لاقتنالا لمتحي ال ام اهوحنو ةساجنلا فالخب «يقيقحلا خسنلا
 . لاقتنالل لباق ريغ هنأل هلطبأ هنم ىوقأ وه ام رهظ اذإف « هيرحت هيلإ ىدأ ام رهاظب الإ لمعلا
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 ةلبقلا لوحتب اوعمس امل ءابق لهأ نأل ؛ هيلع ىنبو ةلبقلا ىلإ رادتسا ةالصلا يف وهو كلذ ملع نإف

 ىلإ هيآر لوح اذإ اذكو « مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هنسحتساو « ةالصلا يف مهتأيهك اورادتسا

 . هلبق ىدؤملا ضقن ريغ نم لبقتسي اميف داهتجالاب لمعلا بوجول ؛اهيلإ هجوت ىرخأ ةهج

 ةالصلا سفن يف هنأ لاحلاو يأ :ش ( ةالصلا يف وهو ) :م هأطخ ينعي :ش ( كلذ ملع نإف ) :م

 . فانئتسا الب :ش ( ةلبقلا ىلإ رادتسا) :م

 ةالصلا هيلع- يبنلا هنسحتساو مهتأيهك اورادتسا ةلبقلا لوحتب اوعمس امل ءابق لهأ نأل ) :م

 هللا دبع نع رانيد نب هللا دبع نع كلام نع ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( -مالسلاو

 لزنأ دق ةا هللا لوسر نإ : لاقف تآ مهءاج ذإ ءابقب حبصلا ةالص يف سانلا امنيب»: لاق رمع نبا

 اورادتساف ماشلا ىلإ مههوجو تناكو « اهولبقتساف ةلبقلا لبقتسن نأ انرمأ دقو اًتآرق ةليللا هيلع

 . «رجفلا ةالص يف عوكر مهو »هيفو سن نع ملسم جرخأو « ةبعكلا ىلإ

 هنإف تيبلا لبق هتلبق نوكت نأ هبجعي ةي هللا لوسر ناك ): لاق ءاربلا نع يراخبلا جرخأو

 ةالص يف عوكر مهو)» هل رخآ ظفل يفو .ثيدحلا . «موق هعمو رصعلا اهالص ةالص لوأ ىلص

 نب دمحم تعمس :لاق ةمأوتلا ىلوم حلاص نب رمعانث يدقاولا نع دعس نبا ىورو .« رصعلا

 يف نحنو تيبلا ىلإ ةلبقلا تفرصف ةي هللا لوسر عم نيتلبقلا تيلص : لوقي دعس نب هللا دبع
 .«هعم انردتساو هيب هللا لوسر رادتساف رهظلا ةالص

 هفرصي نم برعلا نم: متاح وبأ لاق « ةنيدملا ىرق نم ةيرق دم لاو فاقلا مضب ءابقب : هلوق

 . هفرصي الف هثنؤي نم مهنمو ٤ ارکذم هلعجیو

 بناجلا نم أدبي نأ ةرادتسالا ةيفيك «يفاكلا» يفو . نارودلا نم اوراد يأ اورادتسا : هلوق

 ةهج ىلإ ةعكر يرحتلاب ىلص هتروص :ش ( اهيلإ هجوت ىرخأ ةهج ىلإ هيآر لوح اذإ اذكو ) :م
 اًئيش هيلع بجي الو ءلوألا ىلع يقبو ةيحانلا كلت ىلإ ههجو لوح ةالصلا يف هؤطح نيبت مث

 . ةلبانحلا نم يلدسألاو ىسوم يبأ نبا لاق هبو «اهيف

 . لادلا حتفب ىدؤملا :ش ( هلبق ىدؤملا ضقن ريغ نم لبقتسي اميف داهتجالاب لمعلا بوجول ) :م

 يف لمعيف خسنلا ةلزنب يأرلا لدبت نأل « ةالصلا يف وهو ىرخأ ةهج ىلإ هيرحت لبق يأ هلبق : هلوق
 . خسنلا يف امك يضاملا يف ال لبقتسملا

 ريغ نم ىلصو كش ولو < ينبتو اعانق ذخأت اهنأ ةالصلا يف تقتعأ [ اذإ]ةمألا كلذكو

 ةلبقلا باصأ هنأ ةالصلا يف ملع ولو . غارفلا دعب باوصلا نيبتي ملام داسفلا ىلع وهف يرحت

 كلذ ركذ «زوجي ال فيعضلا ىلع يوقلا ءانبو « ملعلاب تيوق هلاح نأل هتالص لبقتسي نأ هيلعف
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 دحاو لك ىلصف هفلخ نم ىرحتو قرشملا ىلإ ىلصو ةلبةلا ىرحتف ةملظم ةليل يف اًموق مأ نمو

 مامإلا لاحب مهنم ملع نمو « ةعامجل اب ةبعكلا فوج يف امك ةعنام ريغ ةفلاخملا هذهو « يرحتتلا

 ؛ هتالص دسفت

 اهريغ ىلإ ىلصو اهكرتف ةهج ىلإ ةيوازلا يف ناك ولو « ءانبلا زاوج فسوي يبأ نع يورو
 اهئانثأ يف باصأ ول اذكو « هيلع ةنيعتملا ةلبقلا ىلوت هنأل « ةلبقلا باصأ نإو هتالص زوجت ال هنإف

 . داهتجالا نم بولطملا كردأ هنأل هئزجي هنأ فسوي يبأ نع ناميلس يبأ ةياور يفو . لبقتسي

 ةلبقلا باصأ اذإ الإ هئزجي ال يرحتلاب ىلصف اهنع هلأسي نم هترضحب ناك ول «طيحملا يفو

 زاوجلا ىلع وهف كلذ دعب كش مث كش ريغ نم ةهج ىلإ ةالصلا ىلإ ماق ولو« دوصقملا لوصحل

 يف يرحتلاب ىلص ولو « هتالص لبقتسا اهيف ملع نإو ةداعإلا هيلع بجتف هداسف اًنيقي ملعي ىتح

 ملع نإو « هئزجت لوألا بوثلا يف اهالص ةالص لكف رخآلا بوثلا ىلإ هيرحت لوحت مث نيبوث دحأ

 . داعأ لوألا بوثلا يف ةساجنلا

 هنأ نيبتف موجنلا فرعي ال وهو ةيحصم ءامسلاو ةزافملا يف يرحتلاب ىلص« ينانيغرملا» يفو

 هئزجیي «يقانغسل | ىواتف» يفو . زوجي ال : هريغ لاقو « زوجي : نيدلا ريهظ لاق « ةلبقلا أطخأ

 يفو . ريخي ليقو تاهج عبرأ ىلإ يلصي ليقو « ةالصلا رخؤي ليق ءيش ىلع هيرحت عقي ملو
 بارحم ال دجسم لخد ولو « ىعفاشلا لاق هبو « ىرحتي ال بيراحملا رياعو ًارصم لحد «طيحملا»

 . زاج ىلصو ىرحتف هوربخي ملو مهلأس ولو « باصأ نإ الإ يرحتلا هئزجي ال هلهأ هترضحبو هل

 لك ىلصف هقلخ نم ىرحتو« قرشملا ىلإ ىلصو ةلبقلا ىرحتف ةملظم ةليل يف اًموق مأ نمو ) :م

 .ةالصلا يأ :ش ( مهأزجأ مامإلا عنص ام نوملعي ال هفلخ مهلكو ةهج ىلإ مهنم دحاو

 هتوصب مامإلا لاح اوملعي نأ زوجي هنأل « لكشم مامإلا عنص ام نوملعي ال هلوق : تلق نإف

 . ةملظم ةليل يف : هلوق ليلدب ليللا ةالص يف مهنأل

 مامإلااوفرع دق اونوكي وأ ايسان رهجلا مامإلا كرتي وأ ءاضق ةالصلا نوكت نأ لمتحي : تلق

 . هجوت ةهج يأ ىلإ هتوص نم اوزيي مل نكلو مهمادق هنأ هتوصب

 هذهو ) :م تدجو دقو ةنيعتمل تملا يه يرحتلا ةهجو :ش ( يرحتلا ةهج ىلإ هجوتلا دوجول ) :م

 . فالتخالاب سأب الف ءهل ةلبق دحاو لك يرحت ةهج نأل :ش ( ةعنام ريغ ةفلاخملا

 ضعب لاقو . يعفاشلا لاق هبو كاذ اذكف رضي ال هنإف :ش ( ةعامحجل اب ةبعكلا فوج يف امك ) :م

 نم يأ :ش ( مهنم ملع نمو ) :م لمكألا هنع ذخأو يزارتألا لاق اذك « ةداعإلا مهيلع : هباحصأ

 لاح يدتقملا ملع وهو ديقلا اذهو : يقانغسلا لاق :ش ( هتالص دسفت مامإلا لاحب ) :م نيدتقملا موقلا
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 . ماقملا ضرف هكرتل ؛ مامإلا ىلع اًمدقتم ناك ول اذكف
 س

هنإف مهتالص داسف قبس يف مزالب سيل نیمرمأم مهنوک
 مكحلاف ءادتقالا لبق مامإلا لاح ملع ول 

 ملع نمو هلوق نأل رظن هيف : لمكألا لاق «ةحصلا ىلع ءادتقالا تقو يف مامإلا ناك نإو « كلذك

 . هدعب وأ هب ءادتقالا لبق ملع نوكي نأ نم معأ همامإ لاح مهنم

 امدقتم ناك ول اذكف ) :م . ةلبقلا ىلإ لكلا ةالص نأل « ةبعكلا يف همامإ ةفلاخم هرظن يف :تلق

تل يأ :ش ( ماقملا ضرف هكرتل) :م مامإلا ىلع امدقتم مومألا ناك ول مكحلا اذكف يأ :ش ( هيلع
 كر

 . مامإلا نع هرخأت وهو« هماقم ضرف مومأملا
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 ةالصلا ةفص ىف باب

 ( ةالصلا ةفص يف باب ) :م

 طورشلا يهو لئاسولا ركذ نم غرفالو . ةالصلا ةفص نايب يف باب اذه يأ :ش
 ناردصم ةفصلاو فصولاو ةالصلا ةفص وهو هركذ نم دوصقملا وه ام نايب يف عرش «بابسألاو
 يضاملا نم نيعلا حتفب لعفي لعف باب نم ةفصو اًقصو فصي نم ةنزلاو نزولاو ةدعلاو دعولاك
 . لبقتسملا يف اهرسكو

 تفذح فصو ةفص لصأو ةرسكلاو ءايلا نيب اهعوقول واولا تفذح فصوي فصي لصأو
 نأل هرخآ يف ءاتلا تلعجو « ةدع نزو ىلع ةفص راصف ءاتلا اهنع ضوعو هلعفل اعبت واولا

 . ضوعملا عضوم نوكي ال ضوعلا
 . ثاروو ةمخو هلصأ نإف ثارتو ةمخت يف لوقت ام :تلق نإف

 . هعضوم يف تفرع امك ضوعب سیلو لدب اذه : تلق

 ام تلق نإف « ضوعملاو ضوعلا نيب عمجلا مزلي الغل هدحو لوقي نأ زوجي ال مل: تلق نإف

 . ضوعم لاو ضوعلا نيب عمجل ا هيف نأ عم ةهجو يف لوقت
 هنم فذحبپ مل اردصم ناک نإو لاقي نأ زوجیو « هلعف ىلع راج ردصج سیل اذه : :تلق

 ةغللا لهأ دنع نافدارتم فصولاو ةفصلا نإ مث . ذوحتساو دوق يف امك هلصأ ىلع اهيبنت ضوحملا
 . هتاذب مئاقلا ىنعملا ينعأ فوصوملاب هقاحلإو ملاع ديز كلوق يف امك فصولا نيملكتملا دنعو

 . ةالصلا فصو باب لقي ملو ةالصلا ةفص باب لاق : تلق نف

 ةفصلاب دارملا نأ رهاظلا : لمكألا لاقو « هنم ركذ يف تنك نإ انركذ اب هباوج كل رهظ : تلق
 . اهضراوعو اهناكرأب ةالصلل ةلصاحلا ةئيهلا انه

 هلولدم فصاولا ظفل وه فصولاو « ةئيهلا كلت فصو دارملا انإو ةلصاحلا دارملا سيل :تلق
 .لادلا ىلع لولدملا مسال اًقالطإ فصولا هب ديرأو ةفصلا قلطأف

 ؟ ةالصلا ةفص يف ةفاضإلا هذه ام : تلق نإف

 . ةالصلا ءزج تافصلا هذه نم ةفص لك نأل لكلا ىلإ ءزجلا ةفاضإ : تلق

 ؟ ضرعلاب ضرعلا موقي فيكف كلذك ةالصلاو ضرع ةفصلا : تلق نإف
 داوسلا لاقيف «ءاقبلا ةلاحتساو ةينوللاك ةيتاذلا تافصلاب ضرعلا فصوي نأ زاج : تلق

 ةايحلاو ءاقبلاك تاذلا ىلع ةدئازلا تافصلاب فصوي ال اغنإو « ءاقبلا لبقتسم نولو« ضرع

 زاوجلاو داسفلاو ةحصلاب فصوي كلذلف ءرهاوجلا مكح اهل ةيعرشلا لاعفألا نأ عم ةردقلاو
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 ةميرحتلا : ةتس ةالصلا ضئارف

 . هيف فلتخم بابلا اذه نأ ىلع كلذ وحنو نالطبلاو

 . هيف ةهبش ال يعطق ليلدب تبث ام يهو« ةضيرف عمج ضئارفلا :ش ( ةتس ةالصلا ضئارف ) :م

 ىلإ ةثئالشلا نم ددعت ام ثينأت نأل تس لوقي نأ يغبني ناكو « ءايشأ ةتس يأ ةتس : هلوق

 ةثالث لوقت ءاتلا نودب ثنؤمللو ثينأتلا ءاتب ركذملل لاقيف « ءامسألا رئاس ثينأت فالخب ةرشعلا

 يهو ةتس ةالصلا ضئارف خسنلا ضعب يفو . ةوسن رشعو لاجر ةرشع ىلإ ةوسن ثالثو لاجر

 نمدارملاو ‹ضرف عمج ضورفلا ضئارفلاب دارملا نأ ىلع ىلوألا ةخسنلا لوؤتو « سايقلا ىلع

 . ضرفب سيل ةلفانلا يف مايقلا نأل ضرفلا ةالصلا

 . ةالصلا ناكرأ لقي مل مل :تلق نإف

 اضيأو « اًضيأ طرشلاو نكرلا ىلع قلطي ضرفلا نأل « ناكرألا نم معآ ضرفلا نأل : تلق

 لقنو . نكر ال خياشملا ةماع لوق ىلع طرش اهنأل ةيرحتلا اهنم جرح ناكل ةالصلا ناكرأ لاق ول

 . ةريخألا ةدعقلا ةينكر يف اوفلتخا كلذلو « نكر اهنأ مالسإلا رخف نع

 . طورشلا عم ةيرحتلا ركذي نأ يغبني ناك اذه ىلعف: تلق نإف

 رئاسك تسيلو اهنع كفنت ثيحف ةالصلاب اهلاصتا ةدشل ناكرألا عم اهركذ وه اغنإ :تلق

 . طورشلا

 . ضرف يلصملا لعفب ةالصلا نع جورخلا نأل ةعبس ضورفلا نوكت نأ يغبني فيك : تلق نإف

 يبأ نع لقن يخركلا نأ ىلع ءةثالثلا انباحصأ اهيلع قفتا يتلا ضئارفلا اهب دارأ :تلق

 ام نكرلاو « هتيهام نع جراح وهو طورشملا هيلع فقوتي ام طرشلاو . ضرفب سيل هنأ ةفينح

 . امهنم معأ ضرفلاو « هتيهام يف لخاد وهو هيلع فقوتي

علا : ءايشأ ةتس ءيشلا توبثل طرتشي -هللا همحر- نيدلا ديمح انالوم نع لقنو
 وهو ني

 » هب تباشلا رثألا وهو مكحلاو « ةيهاملا ءزج نع ةرابع وهو نكرلاو «ءيشلا ةيهام نع ةرابع

 «ركذ ام رخآ ىلإ ةءارقلاو مايقلا : ناكرألاو « انهه ةالصلا نيعلاف . ببسلاو ‹طرشلاو« لحملاو

 : ببسلاو «كلذ ريغو بوثلاو ندبلا ةراهط نم مدقتام : طرشلاو ‹فلكلملا يمدآلا : لحملاو

 . تاقوألا

 ءيشلا لعج ةيرحتلاو . حاتتفالا ةريبكت يهو ءةيرحتلا ضئارفلا لوأ يأ :ش ( ةيرحتلا ) :م

 . «ةياردلا» بحاص نم نسحأ لمكألا هلاق « ةيمسالا قيقحتل اهيف ءاهلاو « اًمرحم

 مرحتاهنأل مسالا اذهب ىلوألا ةريبكتلا تصتخا اغنإو « دارفألل نوكي نأ رهاظلا : تلق
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 : یلاعت هلوقل «ايقلاو « حاتتفالا ةريبكت : دارملاو . ١( ةيآلا : رثدملا) ( ربكف كبرو * ىلاعت هلوقل
 ( ۲۳۸ ةيآلا : ةرقبلا) € نيتناق هلل اوموقو #

 . «ىفصتسملا» يف اذك تاريبكتلا رئاس فالخب اهلبق ةحابملا ءايشألا

 هيبنتلل هيف ءافلا :ش ( حاتتفالا ةريبكت دارملاو (۳: ةيآلا :رثدملا) 4 ربكف كبرو * :ىلاعت هلوقل ) :م

 الف ناك ءيش يأ لاق هنأك طرشلا ىنعم ءافلا تلخد : لمكألا لاقو . ربكف كابر يذلاو لاق هنأك
 . ةريبكت عدت

 ء ةالصلا حاتتفا يف الإ هيف بجي ناكل الإو بوجولل رمألاو « «فاشكلا »نع هلقن : تلقو
 . ربكأ هللا لاقي نأو ءايربكلاب فصولا وهو ريبكتلاب كبر صح ةقيقحلا ىلع ىنعملاو

 : ىلاعت هلوقف : باتكلا امأ . عامجإللاو ةنسلاو باتكلاب ىلوألا ةريبكتلا ةيضرف تبث هنأ ملعا
 ىلاعت هلوقو ىلوألا ةريبكتلا يف ةيآلا هذه تلزن ٠١( ةيآلا : ىلعألا) ( ىلصف هبر مسا ركذو

 لهآ عامجإب ةالصلا جراخ بجي ال ذإ ةالصلا يف هب دارم او ١( ةيآلا : رثدملا)  ربكف كبرو]#
 . ريسفتلا

 هيلع- لاق هنأ - امهنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأو ةريره يبأ نع يور امف : ةنسلا امأ
 نباو يذمرتلا هاور .« ميلستلا اهليلحتو «ريبكتلا اهيرحتو ءروهطلا ةالصلا حاتفم : -مالسلا

 . یلاعت هللا ءاش نإ هرکذن ام یلع هجام

 ركذ ام : تلق «مالسإلا خيش طوسبم »يف اذك هبوجو يف دحأ فلاخي مل هنألف عامجإلا امأو
 مصألا ركب يبأ لوق ىلع الإ ةالصلا يف عورشلل هيف دبالف «ريبكتلا هنأ «يسحخرسلا طوسبم » يف
 امهدنع ةءارقلاو ةيريبكتلا راكذألاو ةينلا درجمب اًعزانت ريصي :نالوقي امهنإف ةيلع نب ليعامسإو
 ضرفب سيل تاريبكتلا رئاس نألو . ريسفتلا ةمئأ عامجإب يأ حاتتفالا ةريبكت دارملاو ؛ةالصلا ةينو
 . صنلا ليطعت ىلإ يدؤي الف ةيضرفلا اذه نيعتف « عامجإلاب

 سيل ةلفانلا يف مايقلا نأل «ضرفلا ةالصلا يف مايقلا يه ةيناثلا ةضيرفلا :ش ( مايقلاو ) :م
 . مدقت ام ىلع ضرفب

 زع هللا نأ لالدتسالا هجو :ش (۲۳۸ ةيآلا : ةرقبلا ) ( € نيتناق هلل اوموقو 9: یلاعت هلوقل ) :م

 ‹ ةرورض اهيف اًبجاو ناكف ةالصلا جراخ اًبجاو مايقلا سيلو بوجولل رمألاو مايقلاب رمأ لجو
 . هيلإ رمألا لوانت مدعل جراخ لفنلاو

 هيلع لدي «مالكلا نيكراتو نيتكاس هانعمو « اوموق يف يذلا ريمضلا نم لاح نيتناق : هلوق
 ل اوموقو # : یلاعت هلوق لزن یتح ةالصلا يف ملكتن انک :١ لاق هنع هللا يضر مقرا نب دیز ثیدح
 تونقلا ىنعم : ليقو « هجام نبا ريغ ةعامجلا هاور« مالكلا نع انيهنو توكسلاب انرمأف « نيتناق
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 عوكرلاو . ۲١( ةيآلا : لمزملا) € نآرقلا نم رسيت ام اوأرقاف :  ىلاعت هلوقل ؛ ةءارقلاو

 ةالصلا رخآ يف ةدعقلاو (۷۷ ةيآلا : جحلا) ( اودجساو اوعكراو :  ىلاعت هلوقل ؛دوجسلاو

 تلق اذإ » : دهشتلا هملع نيح - هنع هللا يضر - دوعسم نبال مالسلا هيلع هلوقل ؛ دهشتلا رادقم

 . « كتالص تمت دقف اذه تلعفوأ اذه

 يأ عوشخلا تونقلا : ليقو . ١١( ةيآلا : بازحألا ) 4 تاتناقلاو نيتناقلا $ : ىلاعت هلوقل ةعاطلا

 . ةالصلا يف مايقلا لوط تونقلا -هنع هللا يضر -رمع نبا نعو . نیعشاخ

 . نآرقلا ةءارق ةثلاثلا ةضيرفلا يأ :ش ( ةءارقلاو ) :م

 رمأ هنأ لالدتسالا هجو :ش ( ٠٠ ةيآلا :لمزملا  نآرقلا نم رسيت ام اوأرقاف :یلاعت هلوقل ) :م

 امك رابتعالاو ةالصلا يف تبثف عامجإلاب ةالصلا جراخ بوجو الف« بوجولل رمألاو ةءارقلاب

 نع لقناذكو « عامجإلل قرح هنأل ةالصلا يف ضرفب تسيل ةءارقلا نأ مصألا ركب يبأ نع مدقت

 عيمج يف ضرف يه له ءيجي كلذكو « لفاونلا باب رخآ يف مالكلا ديزم ءيجيسو « نسحلا

 ةءارق طرتشت نألف « اهريغ وأ ةحتافلا ةءارق نوكت نأ نم معأ ةءارقلاب رمألا مث ؟ انهه وأ ةالصلا

 .روسلا نم اهريغ نمض يف دجوي ةحتافلا نمض يف دجوي امك ةءارقلا قلطم نأل زاوجلل ةحتافلا

 ةسماخلا ةضيرفلا يأ :ش ( دوجسلاو ) :م عوكرلا ةعبارلا ةضيرفلا يأ :ش ( عوكرلاو ) :م

 وهس اوعکراو هلوق يف واولا :ش (۷۷ ةبآلا : جحلا 4 اودجساو اوعكراو  :ىلاعت هلوقل ) :م دوجسلا

 اوملسأ ام لوأ سانلا ناك ليقو نآلا رمام ىلع لالدتسالا بجو « نآرقلا نم تسيل اهنأل

 : یلاعت هلوقل دوجسو عوکرب مهتالص نوکت نأ اورمأف دوجس الب نوعک ریو عوکر الب نودجسی
 يف مكتدابعب اودصقا يأ . (۷۷ ةيآلا : جحلا) € مکبر اودبعاو اودجساو اوعک را اونمآ نیذلا اھي ای

 . يرشخمزلا لاق اذك یلاعت هللا هجو مکدوجسو مکعوکر

 رادقم ) :م .ةالصلا رخآ يف دوعقلا ةسداسلا ةضيرفلا يأ :ش ( ةالصلا رخآ يف ةدعقلاو ) :م

 ىلإ دهشتلا ةءارق نم هيف نكي ام ردق حصألاو « دهشتلا يتملكب هيف يتأي ام رادقم يأ :ش ( دهشتلا

 نود ضورفلا ةلمج نم وه «طيحملا» يف لاقو . «عيبانيلا» يف نيلوقلا ركذو « هلوسرو هدبع هلوق

 هيلع- هلوقل ) :م كلام لاق هبو ءةنس وه :ليقو « امهريغو دمحأو يعفاشلا لاق هبو «ناكرألا

 ( كتالص تمت دقف اذه تلعف وأ اذه تلق اذإ دهشتلا هملع نيح -هنع هللا يضر- دوعسم نبال- مالسلا

 نب مساقلا نع نسحلا انث ريهز انث يليفنلا دمحم نب هللا دبع انثدح «هننس »يف دواد وبأ هج رخأ :ش

 ذحأ ةي هللا لوسر نأو هديب هذخأ دوعسم نب هللا دبع نأ ىنثدحف يديب ةمقلع ذخأ : لاق ةرميخم

 اذه تيضق وأ اذه تلق اذإ :١ شمعألا ءاعد ثيدح لثم ركذف ةالصلا يف دهشتلا هملعف هللا دبع ديب

 انث هدنسم يف دمحأ هاور اذكو ٠ دعقاف دعقت نأ تئش نإو مقف موقت نأ تئش نإ كتالص تيضق دقف

 دهشتلا ركذف «هب جيدحخ نب ةيواعم نب ريهزانثدح: الاق مدآ نب ىیحيو يئالملا نيكد نب لضفلا
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 . قف موقت نأ تئش نإ «كيلع ام تيضق دقف اذه تلق اذإف» : هرخآ يفو هفورحب

 یحی انت ددسم انثدح «ألوأ هاور ام هب دارأ شمعألا ثيدح ءاعد لثم ركذف دواد يبأ لوقو

 انسلج اذإ انك : لاق دوعسم نب هللا دبع نع ناميلس نب نايفس ينثدح : لاق شمعألا ناميلس نع

 لوسر لاقف نالفو نالف ىلع مالسلا هدابع لبق هللا ىلع مالسلا انلق ةالصلا يفي هللا لوسر عم

 هلل تايحتلا لقيلف مكدحأ سلج اذإ نكلو «مالسلا وه هللا نإف هللا ىلع مالسلا اولوقت ال١ : ل هللا

 ‹ نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا تابيطلاو تاولصلاو

 ًادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ضرألاو ءامسلا يف حلاص دبع لك باصأ كلذ متلق اذإ مكنإف

 . "هب وعديف هيلإ هبجعأ ءاعدلا نم مكدحأ ذختي مث هلوسرو هدبع
 هب اولدتسا ىلوألا «لئاسملا يف باتكلا يف هركذ يذلا ثيدحلاب اولدتسا انباحصأ نأ ملعا مث

 متي ال امو دوعقلاب ةالصلا قلع -مالسلاو ةالصلا هيلع -هنأل كلذو « ةريخألا ةدعقلا ةيضرف ىلع

 . ةريخألا ةدعقلا ضرفي مل ثيح كلام ىلع ةجح وهو ضرف وهف هب الإ ضرفلا

 . متيعدا ام ىلع ةلالد هيف سيلو قبسلا لجأل وأ ةملك: تلق نإف

 ذإ لعفلا يف ال لوقلا يف ربخلا راصف لقت ملو تدعق وأ دعاق تنأو اذه تلق اذإ هانعم : تلق

 لعفلاب ةالصلا مات قلع -مالسلا هيلع- هن هب لالدتسالا هجو قيقحتو « نيلاحلا يف هيناث لعفلا

 عرشت مل ةءارقلا وهو امهدحأو دوعقلاو دهشتلا ةءارق نم نيرمألا دحأب قلع هنأل أرقي ملو ةءارق

 ادوجوم لعفلا ناكف عامجإلا كلذ ىلع دقعناو هيف الإ ةي هللا لوسر هلعفي مل ثیح رخآلا نودب

 دجوي ال ءيشب قلع املكو «رخآلا همازلتسال ةقيقحلا يف هب قلعملا وه ناكو ةتبلا ةءارقلا ريدقت ىلع

 . ضرف يأ ةبجاو ةدعقلاف بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال امو بجاو ةالصلا ماتو لعفلا نودب

 . ميظعلا فلكتلا اذه عم فيكف ةيضرفلا ديقي ال هرهاظب وهو دحاو ربخ اذه :تلق نإف

 هل اًنايب قحل دحاولا ربخو لمجم ٤( ةيآلا :ةرقبلا )  ةالصلا اوميقأ # ىلاعت هلوق نإ : تلق

 باتكلا ىلإ اًقاضم نوكي هدعب مكحلا نأل « ةيضرفلا ديفي ينظلا نايبلا هقل اذإ باتكلا نم لمجملاو

 . حيحصلا يف نايبلا ىلإ ال

 ؟ اًضرف نوكيو ةءارقلا يف رمألا نوكي ال مل :تلق نإف

 دحاولا ربخب اًخسن هيلع ةدايزلا نوكتف صاخ وه لب لمجمب سيل ةءارقلا صن نأل: تلق

 ٠۲(. /۱) ينطقرادلا هاور (۱)

 . هجام نباو يذمرتلا اهجرخبي مل <« بجعأ ءاعدلا نم مكدحأ ذختي مث » ةدايز نكلو » مهبتك يف ةتسلا هجرحخآ (۲)
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 ةينكرلا تابثإ زاج لوبقلاب اًقلعتم ناك نإ دحاولا ربخ نأ وهو رخآ باوج انههو . زوجي ال وهو
 فوقولا ةينكر انيب دقو « ىلعأ ةينكرلا تاجرد نأل ةيضرفلا هب تبشي نأ ىلوألا قيرطلابف هب
 ةريخألا ةدعقلاو «ةلاحم ال جحلا ناكرأ مظعم فوقولاو « « ةفرع جحل ا »مالسلا هيلع هلوقل تافرعب

 . لوبقلاب يقلت ربخب تبثت نأ زاجف ضئارفلا يف اهركذ ثيح هب حرص فنصملاو ضرف

 نكر نأل «ناكرألا نم تسيلو ضورفلا ةلمج نمف ةريخألا ةدعقلا امأ« حاضيإلا »يف ركذو

 عوكر لاو ةءارقلاو مايقلاب عقي امنإو ةدعقلاب عقي ال ةالصلا ريسفتو « ءيشلا كلذ هب رسفي ام ءيشلا

 ةدعقلا يف ةينكرلا تمدقت اغنإو « اهيلع ثنحلا فقوتل ناكرألا ةلمج نم ةدعقلا هجوو « دوجسلاو

 دوجسلاب ىهانتيو عوكرلاب دادزيو مايقلاب وهو ميظعتلا ةالصلا نأل اهنيعب ال اهريغب تربتعا اهنأل
 . مهفاف جورخلل ةدعقلاو

 لاقف يي يبنلا مالك نم سيلو جردم . خلإ اذه تلق اذإ هلوق ينعأ مالكلا اذه :تلق نإف

 نم دوعسم نبا مالك لصفو « ةيواعم نب ريهز نع ةياور يف راوس نب ةبابش كلذ نيب : يقهيبلا

 نع نابوث نبا هاورو .-مالسلا هيلع -يبنلا مالك نم هلعج نم لوق نم حصأ وهو ةي يبنلا مالك

 اذه جرخأ نأ دعب نابح نبا لاقو . -هنع هللا يضر- دوعسم نبا مالك نم هنأ رحلا نب نسحلا

 ا يبنلا ىلع ةالصلا نأ ةعانصلا مكحي مل نم ثيدحلا اذه مهوأ دقو «هحيحص »يف ثيدحلا

 . هلوق هنإف ضرفب تسيل

 نأ نايب ركذ لاق رحلا نب نسحلا نع ربخلا ىف ةيواعم نب ريهز اهجرخأ ةدايز هذه : تلق اذإ

 « ثيدحلا يف هجردأ اًريهز نأو -مالسلا هيلع- يبنلا لوق نم ال دوعسم نبا لوق نم ةدايزلا هذه

 لاق هرخآ يفو ءاتتمو ادنس هب ةرميخم نب مساقلا نع رحلا نب نسحلا نع نابوث نبا نع هجرخأ مث

 . فرصناف تئش نإو تبثاف تئش نإف كتالص نم تغرف اذإف : دوعسم نبا

 دمحم دازو نسحلا لاق هرخآ يفو رحلا نب نسحلا نع يفعجلا يلع نب نيسح نع هجرخأ مث
 لاقو . فيعض نابأ نب دمحم : لاق «مقف تئش نإف اذه : تلق اذإف لاق دانسإلا اذهب نابأ نبا

 ريهز نع ثيدحلا يف مهضعب هجردأ اذكه ثيدحلا اذه اجرخأ ناذه : «هننس» يف ينطقرادلا

 هبشأ وهو دوعسم نبا مالک نم هلعجي ریهز نع راوس نب ةبابش هلصفو ةي يبنلا مالكب هلصوو

 . باوصلاب

 : هوجو نم هوركذ ام عيمج نع باوجلا : تلق

 يف هتداع نأل ءهنيبل هركذ ام هيف ناك ولو هنع تكسو ثيدحلا اذه ىور دواد ابأ نأ :لوألا

 . ءايشألا هذه لثم ىلع حولي نأ هباتك
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 . يسلايطلا دواد وبأ اهاور ةدايزلا هذه نأو هريغو وه مع نم يسوبدلا ديز ابآ نأ :يناثلا

 يروباسينلا ىيحي نبا ىيحيو ريثك ركب يبأ نب ىيحيو مساقلا نب ماشهو يبتعلا دواد نبا ىورو
 هرکذ مث هیسن نوکی نأ لامتحال اجردم هنوکب عطقی ال الوصفم هاور نم ةياورف ًالصتم نیرخآ يف
 هللا دبع نع ىقيرفإلا ثيدح نم ىئاسنلا باتك ىف اندجو « ًالصفنم اذهو ًالصتم ءالؤه هعمسف

 تزاجف ملسي نأ لبق هتالص رخآ يف لجرلا ثدحأ اذإ لاق هنأ -مالسلا هيلع- يبنلا نع رمع نبا
 . هتالص

 ىف هركذ «هسفنب وه نيعم نبا هفعض دق ىقهيبلا هركذ يذلا تباث نب نمحرلا دبع نأ :ثلاثلا

 ينطقرادلا هفعض تباث نب نمحرلادبع نع یور يذلا عيبرلا نب نانع كلذكو . اعبرأ ريبكتلا باب

 ريدقت ىلعو ثيدحلاب مالكلا اذه اولعج يذلا «ريغصلا عماجلا» ةياور للعي ال اذه لثمف هريغو

 ةدايز عفرلا نأل عفر نم ةياور اهب للعي ال فقو نم ةياورف ‹« اًقوقوم هيف يور يذلا دنسلا ةحص

 -هنع هللا يضر- دوعسم نبا نأ ىلع لمحيف لوصألاو هقفلا لهأ بهاذم نم فرع ام ىلع ةلوبقم

 نم هلعج نم ىلوأ اذهو ىرخأ ةرم هب ىتفأو ةرم كلذب هاورف -مالسلا هيلع- يبنلا نم هعمس
 . اولصو نيذلا ةعامحلا ةئطخت هيف ذإ « همالك

 هاور نمت لب ريهز نم مهولا نوكي نأ نيعتي ال هجردأ نم ةياور يف مهولا هلوصو انملس نئلو

 هيلع- هنأل ةالصلا يف -مالسلا هيلع -يبنلا ىلع ةالصلا ةيضرف يفاني اذه نأ ةيناثلاو « اًقوقوم هنع

 هللا دبعل دهشتلا ملع ةا هنأ ًاضيأو يعفاشلا ىلع ةجح وهو لوقلاب مامتلا قلع- مالسلاو ةالصلا

 «هملعل اًضرف تناك ولو هيلع ةالصلا ملعي ملو ءاش ام ءاعدلا نم ذختي نأ ةبقع هرمأ مث دوعسم نبا

 . بجاولا نايبل رخؤي ال ميلعتلا عضوم ذإ

 اًضرف تناك ولو هيلع ةالصلا هملعي ملو ةالصلا ناكرأ يبارعألا ايب يبنلا ملع اًضيأو

 ةعامج لاق دقو . راثآلا فلاخ دقف اهبجوأ نمف ةباحصلا نم دحأ دهشت يف وري ملاذكو . هملعل

 ريرج نباو رذنملا نبا مهنم هب ىدتقم ةلأسملا هذه يف عامجإلا فلاخ يعفاشلا نأ ملعلا لهآ نم

 . هيف مالكلا ديزم يتأيسو يواحطلاو يربطلا

 نإ هلوقب دوعقلا دعب يلصملا رمأ مزع هنأل ةالصلا يف مالسلا ةيضرف يفاني اذه نأ : ةثلاثلا

 . مالسلا ضرتفا ثيح اًضيأ يعفاشلا ىلع ةجح وهو دعقت نأ تئش نإو موقت نأ تئش

 اهيف لطبت ال ةالصلا نأ ةيرشع ينثالا لئاسملا يف دمحمو فسوي وبأ هب لدتسا : ةعبارلا

 لبق ضراوعلا ضارتعاو . ءيش هيلع قلعي ملو دوعقلاب ةالصلا مامت قلع -مالسلا هيلع -هنأل

 .دعب اهضارعإك مالسلا
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 اهيفو ةنسلا مسا قلطأ « ةنس وهف كلذ ىوس امو : لاق . أرقي مل وأ أرق لعفلاب مامتلا قلع

 ‹ لاعفألا نم اًرركم عرش اميف بيترتلا ةاعارمو . اهيلإ ةروسلا مضو « ةحتافلا ةءارقك : تابجاو

 أرق :ش (ًأرقي مل وأ أرق ):م لعفلاب ةالصلا مامتإ ا قلع يأ :ش ( لعفلاب مامتلا قلع ) :م

 هرابتعا ناكف لوقلا نم ىوقأ لعفلا نأل «لوقلا نود مزاللا وه لعفلا ناكف ءًأرقي مل وأ دهشتلا

 لعفلا نع زجاعلاو يمألاك لعفلا همزلي لوقلا نع زجاعلاو لعفلا ىلع رداقلا نأ ليلدب ىلوأ

 نود لعفلا وهو ىوقألاب ةيضرفلا تقلعتف ةدعقلا نع زجاعلاك لوقلا همزلي ال لوقلا ىلع رداقلاو

 نوكيف لمجم ةالصلاب رمألاو «ةدعقلا دعب الإ ملس ام ةي هنأ رابخألا قافتاب تبث هنألو « لوقلا

 يف اهمامت ملعي ملو « ةالصلا اوميقأ # : نآرقلا يف ركذ «ةيزانجلا» يفو «رارسألا »يف اذك اًنايب هلعف

 . ةدعقلا يف اهمامت نيبي ثيدحلاف «تقو يأ

 ةالصلا هيلع -هنأل اًضيأ اًضرف ىلوألا ةدعقلا نوكت نأ يغبني ناك اذه ىلعف :تلق نإف

 . ًضيأ باتكلا لمجمل اًنايب راصف «يلصأ ينومتيأر امك اولص» : لاقو اهب ىتأ -مالسلاو

 لعفي ملف كلذب ملعأف « ىلوألا ةدعقلا نع ىهس مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور :تلق

 ربخب ءادتبا تبلت ال ةضيرفلا نأ :« ةياردلا» يفو . ضرفب تسيل اهنأ ىلع لدف وهسلل دجسف
 ضرف ةدعقلا نأ عضوملا اذه يف قيقحتلاو «سأرلا حسم يف امك حصيف هب نايبلا امأ ٠ دحاولا

 بجاولا ةجرد يف هنأل ةفينح ىبأ دنع رتولاك « ضرفلا اذه تبثي دحاولا ربخب ذإ اداقتعا ال المع

 عاقيإ رادقم الإ ةنس مهدنع هنأل يرهزلاو مصألا ركب يبأو كلامك اهتيضرف ركنم رفكيال اذهلو
 . هب رذعتيف هريغل دوعقلا داريف ةدعقلا هلحمو بجاو مالسلاب نايتإلا نألو « مالسلا

 نمانركذام ىوس امو يأ :ش ( ةنس وهف كلذ ىوس امو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 هيلإو ةروكذملا ضئارفلا ىلإ ةراشإ كلذ نوكي نأ لمتحي «ىبتجملا» يفو . ةنس وهف ةتسلا ضئارفلا

 يذلا دوعقلا نع ارابخإ نوكيف دهشتلا ردق ىلإ ةراشإ نوكي نأ لمتحيو نيحراشلا رثكأ بهذ
 اًماسقأ ةالصلا لاعفأ اولعج ءاهقفلا نأل ‹ هبشألا وهو ملسيو وعديو اي يبنلا ىلع هيف يلصي

 ةبظاوملا ىلع ةي يبنلا هلعف ام نتسلاو «باتكلا ىف ةروكذم ىهو ةينامث تابجاولاف . تابجاوو

 الإ يبنلا هلعف ام بادآلاو «دوجسلاو عوكرلا تاريبكت يف ذوعتلاو ءانلاك : رذعب الإ كرتي ملو

 . ةيوتسملا ةءارقلا ىلع ةدايزلاو اهيف تاحيبستلا ةدايزك نيترم وأ ةرم

 تابجاو ) :م ةنسلا يف نأ لاحلاو يأ :ش ( اهيفو ةنسلا مسا ) :م يرودقلا يأ :ش ( قلطأ ) :م

 اهيلإ نيتيآ وأ ةيآ مض هركيو تايآ ثالث وأ ةحتافلا ىلإ يأ :ش ( اهبلإ ةروسلا مضو ةحنافلا ةءارقك

 :ش ( لاعفألا نم ارركم عرش اميف بيترتلا ةاعارمو ) :م «ينانيغرملا»و« ةريخذلا »يف كلذ ىلع صن

 بيترتلا ةاعارمو ارركم ةعكر لك يف عرش هنأل دوجسلا هب دارأ ارركم هنوك لاح عرش يذلا يف يأ

 . ةيناثلا يف هؤاضق زوجيو هتالص دسفت ال ىلوألا ةعكرلا نم ةدجس كرت اذإ ىتح « ةبجاو هيف
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 ‹ نيديعلا تاريبكتو « رتولا يف تونقلاو « ةريخألا ةدعقلا يف دهشتلا ةءارقو « ىلوألا ةدعقلاو

 وه اذه ‹«اهكرتب وهسلا اتدجس هيلع بجت اذهلو هيف تفاخي اميف ةتفاخملاو رهجي اميف رهجلاو
 ‹ حيحصلا

 نم طحناف ىلوألا ةعكرلا نم ةدجس كرت هنأ : يناثلا عوكرلا يف ركذت ول «يشاوحلا» يفو
 قوبسملا نإف « ضرفب سيل تاعكرلا نيب اميف بيترتلا اذكو عوكرلا ةداعإ همزلي ال دجسف هعوكر
 . فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ةيناثلا لوأ يلصي هب قبس ام ءاضق ىلإ ماق اذإ

 تذختا وأ عوكرلاو مايقلاك ةعكر لك يف هتيعرش تذختا اهيف ضرف بيترتلا «ةيزانجلا» يفو
 يف ركذت وأ ةيتاثلا ةدجسلا ىلإ داع مث دهشتلا ردق دعق ول ىتح ةدعقلاك ةالصلا عيمج يف هتيعرش

 . عوكرلا نم هلبق ىدأ ام ضقن ةروسلا أرقي مل هنأ عوكرلا

 «ريرحتلا» يفو . ةنس يخركلاو يواحطلا دنعو نيرخأتملا دنع :ش ( ىلوألا ةدعقلاو ) :م

 ‹ سيقألا وهو ةنس ليقو راتخملا وهو اهيف دهشتلا ةءارق اذكو ‹ ةبجاو ضرفلا يف ىلوألا ةدعقلا

 ولو «ةنس ىلوألا ةسلجلا : كلام لاقو ‹ حصألا وهو :«طيحملا »يف لاق . ةبجاو مهضعب دنعو

 . « دیهمتلا »يف هركذ «هتالص دسفت اهكرت دمعت

 باب يف هركذاذك « اًضيأ ةبجاو يهو ىلوألا ةدعقلا يف دهشتلا ةءارق ركذي مل ول :تلق نإف

 . باتكلا نم وهسلا دوجس

 ةراشإ انهه هكرت نوكي نأ زوجي تلق . يقانغسلا هلاق « تابجاولا عيمج كلذ مزلي مل :تلق

 .انركذامك ضعبلا هلاق امك ةنس اهنأ ىلإ

 ( رتولا يف تونقلاو ) :م ناتياور فسوي يبأ نعو :ش ( ةريخألا ةدعقلا يف دهشتلا ةءارقو ) :م

 رهجلاو ) :م ةنس «طوسبملا» يفو :ش ( نيديعلا تاريبكتو ) :م ةنس رتولا تونق «طوسبملا يف :ش

 تفاخبي اميف ةتفاخملاو ) :م حبصلاو ءاشعلاو برغم اك اهيف رهجي يتلا ةالصلا يف يأ :ش ( رهجي اميف

 . درفنملا نود مامإلا قح يف اذه رصعلاو رهظلاك ةءارقلاب اهيف تفاخي يتلا ةالصلا يف يأ :ش ( هيف

 :ش ( اهك رتب وهسلا ةدجس بجت ) :م ةروكذملا ءايشألا هذه بوجو لجألو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 كرتب الإ بجي ال وهسلا دوجس نأل وهسلا اتدجس بجت اًيهاس ةروكذملا ءايشألا هذه كرتب يأ

 ةروكذملا ءايشألا نم دحاو لك كرتب وهسلا دوجس بوجو يأ :ش ( حيحصلا وه اذه ) :م . بجاولا

 نيديعلا تاريبكت يف سايقلا باوج نم «طوسبملا »يف ركذ امع هب زرتحاو . حيحصلا وه
 ال ىلوألا ةدعقلا يف دهشتلا ةءارق يف سايقلا اذكو . وهسلا دوجس بجي ال امهكرت اذإ تونقلاو

 . ناصقن ريثك لخدي الف لاعفألا ىلع ةالصلا ىنبو « راكذأ اهنأ

 ديعلا تاريبكت : لاق ثيح ةالصلا ىلإ فاضت وهسلا دوجس بوجو «ناسحتسالا» يفو
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 ؛ ربك ةالصلا يف عرش اذإو : لاق . ةنسلاب اهبوجو تبث هنأ ال باتكلا يف ةنس اهتيمستو

 فاضي ال حاتتفالا ءانثو وهسلاب ربجتف اهكرتب ناصقنلا لصحت اذإف . ةالصلا دهشتو رتولا تونقو

 اغ ةتفاخملاو رهجلا كرت نإ ضعبلا لوق نع زارتحا حيحصلاوه : هلوق «ةيزانجلا »يفو . ةالصلا ىلإ

 ‹« دوجسلاو عوكرلا نيب ةموقلاك اناكف «نيدوصقمب اسيل امهنأل وهسلا بجي ال تفاخيو رهجي

 دوصقم ىنعم امهب قلعت اذإف ةرفكلا ءاذيإ عفد ةتفاخملابو دوصقم وهو عامتسالا رهجلاب قلعت ليقو

 ىلع «طيحملا »يف اًضيآ صنو . رظن هيفو « وهسلا دوجس امهكرتب قلعتيف امهيفنب نيدوصقم اراصف

 . اًقالخ هيف كحي ملو « ةموقلا كرتب وهسلا دوجس بوجو

 يرودقلا يف يأ :ش ( باتكلا يف ) :م ةنس تابجاولا هذه ةيمست يأ :ش ( ةنس اهتيمستو ) :م

 قالطإ قيرطب ىنعم ءايشألا هذه بوجو تبثي نأشلا نأ لجأل يأ :ش ( ةنسلاب اهبوجو تبث هنآ ال )
 هنأل ديجب سيل .ها ةنس اهتيمستو هلوق ليقو :لمكألا لاقو . اراجم ببسملا ىلع ببسلا مسا

 ةنسلاب تبث هنأل اضيأ بجاولاو ةنسلا دارملا نوكي ذئنيح هنأل « زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا هنم مزلي

 . اًضيأ

 نوكت ةنسلا هب ديرأ اذإ ةنسلا ظفل نأ هنايب حرش يف لاق ثيح يزارتألل لاؤسلا اذه : تلق

 كلذ ىوس امو هلوقب يرودقلا بحاص دارأ انههو . ازاجم نوكي بجاولا هب ديرأ اذإو ةقيقحلا
 ‹ هنع باوجلاف اهدحو ةنسلا وأ هدحو بجاولا هب دري مل هنأل اهعيمج ةنسلاو بجاولا ةنس وهف

 : تلق : لاقف يزارتألا باوج وه هرخآ ىلإ بيجأو لمكألا لاق مث « نوحراشلا هنع تكس دقو

 ‹ انباحصأ نم نييقارعلا ضعب بهذم ىلع زوجي نيفلتخم نيلحم يف زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا
 رهاظ هللخو : لمكألا لاق مث « اضيأ لاؤسلا اذه ىلع دري الف « مهنم يقارعلا نسحلا وبأ خيشلاو

 ننسلاو ‹ تابجاولاو ةنسلاب ةتباث ةنس وهف هلوقب دارملا لب « امهنيب عمحلا باب نم سيل هنأ قحلاو

 . ةقيقحلا قيرطب ةظفللا هذه تحت ةلخاد بابلا اذه يف ةروكذملا

 نأل ‹ ربكأ هللا لاق ةالصلا يف عورشلا دارأ اذإ يأ :ش ( ربك ةالصلا يف عرش اذإو :لاق ) :م

 وأ ًاضرف نوكت نأ نم معأ ةالصلا يف هلوقو . اهب ققحتي عورشلا لب عورشلا دعب تسيل ةيرحتلا
 ملو : لاق « ةينلا درجمب اهيف لخدي لاقو يرهزلا ذشو : رذنملا نبا لاقو . ةماعلا دنع اذهو ًالفن

 .دحأ هلقي

 ركب يبأو يلع نب ليعامسإ لوق وه يخركلا رصتخم حرش»و «طوسبملا» يف لاق : تلق
 (طوسبملا» يف لاق ‹ ةفئاطو يعازوألا لوق وهو : «ديهمتلا »يف رمع وبأ لاقو « مصألا

 كيرحت همزلي الو ةينلاب اهيف اعراش ريصيف اًئيش نسحي ال يذلا يمألاو سرخألا: «يرتولا» و.
 ةداتقو بيسملا نباو ءاطعو نسحلا نعو . يعفاشلل اًقالخ دمحأ لوق نم حيحصلا وهو < ناسللا

 . هماقم موقي عوكرلا ريبكت يأ ريبكتلا يسن نميف يعازوألاو مكحلاو
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 ٠ ريبكتلا اهميرحت » : مالسلا هيلع لاقو « انولت امل

 باجأو « انهه زاج فيكف زوجي ال ببسلل ببسملا ةراعتسا نأ وهو لاؤس انه يزارتأللو
 عورشلاو « زوجيف هب صتخا اذإ امأو . كلذب اًصاخ ببسملا نكي مل اذإ نوكي اغنإ زاوجلا مدع نأب

 . اًراجم هنم ةدارإلا ةدارإ زاجف اهنودب نوكي ال ةدارإلاب صتخت ةالصلا يف

 تدرأ اذإ يآ ٤٠١( ةيآلا : ءارسإإلا )4 نآرقلا تأرق اذإو # : ىلاعت هلوق ليبق نم اذه : تلق

 .مزاللا ىلع موزلملا مسا قالطإ نوكيف هتءارق

 ال لاقو ) :م .(۳ ةيآلا : رثدملا) € ربكف كبرو :  ىلاعت هلوق هب دارأ :ش ( انولت اه ) :م
 هللا يضر- ةباحصلا نم ةسمحخ هاور ثيدحلاو . انولت ال : هلوق ىلع فطع وه :ش ( ريبكتلا اهميرحت

 نع ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هثيدح جرخأ- هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع :لوألا

 نع بلاط يبأ نب يلع نع ةيفنحلا نب دمحم نع ليقع نب دمحم نب هللا دبع نع نايفس نع عيكو

 . ° «ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهيرحتو روهطلا ةالصلا حاتفم » : لاق اب يبنلا

 ليقع نب هللا دبعو ‹«نسحأو بابلا اذه يف ءيش حصأ ثيدحلا اذه : يذمرتلا لاقو

 : لوقي ليعامسإ نب دمحم تعمسو ‹ هظفح ليبق نم ملعلا لهأ ضعب هيف ملكت دقو ‹قودص

 . ثيدحلا براقم وه :دمحم لاق «هثيدحب نوجتحي يديمحلاو قاحسإو لبنح نب دمحأ ناك

 يف يوونلا لاقو « «مهديناسم» يف رازبلاو هيوهار نب قاحسإو ةبيش يبأ نباو دمحأ هاورو

 . نسح ثیدح وهو «ةصالخلا»

 هللا لوسر لاق : لاق يردخلا ديعس يبأ نع ةرضن يبأ نع يدعسلا نايفس يبأ باهش نب فيرط

 «كردتسملا »يف مكاجلا هاورو .« ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهيرحتو روهطلا ةالصلا حاتفم» : يي

 . "ءاجرخي ملو ملسم طرش ىلع دانسإلا حيحص ثيدح : لاقو

 « طسوألا همجعم» يف يناربطلاو هننس يف ينطقرادلا هثيدح جرخأ ديز نب هللا دبع : ثلاثلا

 نب یسوم نب دمحم هیفو« ءافعضلا »باتك یف نابح نبا هاورو هب درفتو يدقاولا هيفو « هوحن هنع

 دمحم نب هللادبع نع نایفس نع عیکو نع[۲۲۲ ] هجام نبا« [۳] يذمرتلا « ]٥۷۷[ دواد وبآ هاور : نسح(۱)

 ةبتر نع هثيدحب مالك هيف دمحم نب هللا دبعو . ًاعوفرم . . . . يلع نع ةيفنحلا نب دمحم نع ليقع نبا
 . نسحلا

 ميهاربإ نب ناسح مهوو . هب درفت دقو ثيدحلا يف فعضي باهش نب فيرط وه نايفس وبآ : فيعض هدانسإ (۲)

 . يروثلا دلاو هنظ قورسم نب ديعس نايفس يبأ نع لاقف
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 اهب يدؤي نأ هل ناک ضرفلل مرحي نم نإ ىتح - هللا همحر - يعفاشلل فالخ « اندنع طرش وهو

 ءاندنع عوطتلا

 نع تاعوضوملا يوريو « ثيدحلا قرس :سنأ لاقو « هب هلعأو ةنيدملا ىضاق ناميلس

)0 
 . تابئألا

 ثيدح نم «ريبكلا» يف يناربطلا هثيدح جرخأ -هنع هللا يضر -سابع نب هللا دبع : عبارلا

 7 ا
 . ٠ هوحن يو يبنلا نع سابع نبا نع ءاطع

 ثيدح نم يناربطلاو رازبلاو دمحأ هثيدح جرحخأ- هنع هللا يضر- هللا دبع نب رباج : سماخلا

 . فيعض وهو باتعلا ىيحي وبأ هيفو « هايي ىبنلا نع هنع دهاجم

 ىلإ فاضم وهو ديدشتلاب مرح نم ردصم ميرحتلاو ميلستلا هربخو أدتبم اهيرحت : هلوق

 رخآ ءيش ىلع هعاقيإ ال اهل يرحتلا تابثإ دوصقملا نأل « لوعفم هل ردقي الو ةالصلا وهو هلعاف

 . ميلستلا اهليلحتو : هلوق يف مالكلا كلذكو « طرش ريغ كلذ نأل

 .هلعاف ىلإ فاضم هنإ تلق فيك: تلق نإف

 ريبكتلا ىمسي « عنملا يرحتلا لصأ :يرهزألا لاقو . للحتو مرحت يتلا يه ةالصلا نأل :تلق

 . امهريغو برشلاو لكألاو مالكلا نم يلصملا عني هنأل ايرحت

 :ش ( يعفاشلل اًقالخ ) :م ةالصلا جراخ يف طرش عرشلا ريبكت يأ :ش ( اندنع طرش وهو ) :م

 ( اهب يدؤي نآ زاج ضرفلل مرحي نم نأ ىتح ) :م نورخآو دمحأو كلام لاق هبو « نكر هدنع نإف

 ةيرحتب لفنلا ءادأ زاج اًطرش تناك امل ةيرحتلا نأل :ش ( عوطتلا ) :م ةيرحتلا كلتب يأ :ش

 دنع اهاقلأف ةساجن هدي يفو ربك اذإ كلذكو هب زجي ملف انكر تناك امل يعفاشلا دنعو ‹ضرفلا

 وأ اهنم هغارف دنع لاوزلا روهظ مث سمشلا لاوز روهظ لبق ةريبكتلا يف عرش وأ ٠ اهنم هغارف

 ةييرحت ريغ نم مالسلا لبق ةنسلا يف عرش وأ « اهنم غارفلا دنع ريسي لمعب اهرتسف ةروعلا فوشكم
 . هل اًقالخ اندنع اهيف اعراش ريصي

 لفنلا ةيرحت ىلع ضرفلا ءانبو رهظلا ةيرحت ىلع رصعلا ءانب حصي : ةمئألا فرش لاقو
 امع باوجلا لصحي : ةمئألا فرش هلاق ابو «طرش ريبكتلا نأل ءادألا ىلع ءاضقلاو سكعلا ىلعو

 ءانبو ‹ ضرفلا ىلع ضرفلا ءانب : ةعبرأ ةيلقعلا ماسقألا نأ وهو يقانغسلا نع ًالقان لمكألا هلاق

 ماسقألا نم هريغ زوجي لهف باتكلا يف روكذملا وهو « ضرفلا ىلع لفنلا ءانبو « لفنلا ىلع لفنلا

 . مهتم وهو يدقاولا هيفو ۳١١( /۱) ينطقرادلا هاور (۱)

 زمره وبأ وهو يملسلا فسوي ىلوم عفان هيفو طسوألاو ريبكلا يف يناربطلا هاور : «عمجملا» يف يمشيهلا لاق (۲)

 . )٠١٤/۲( عمجملا . ثيدحلا بهاذ فيعض
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 ةالصلا فطع هنأ انلو « ةينكرلا ةيآ اذهو ‹ ناكرألا رئاسل طرتشي ام اهل طرتشي هنإ : لوقي وهو

 راركتك رركتي ال اذهلو « ةرياغملا هاضتقمو € ىلصف هبر مسا ركذو : ىلاعت هلوق يف هيلع

 . مايقلا نم هب لصتي امل طئارشلا ةاعارمو ناكرألا

 .؟ال وأ ةيقابلا

 رف زاوا مدع رهاظاو ؛ ةياور هيف دجوت مل لیق لفتلا ىلع ضرفلا ءا اأو : هلو اأو

 ‹ كلذ زاوج ءاجرلا يبأ نع يور هنأل ؛ حيحص ريغ ةياور هيف دجوت مل :هلوقو . انركذ اجب اًضيأ

 . «ةياردلا» يف هركذ

 يأ :ش ( اهل طرتشي هنإ ) :مهيلإ بهذ اميف لالدتسالا لوقي يعفاشلا يآ :سش ( لوقي وهو ) :م

 ةينلاو ةراهطلاو ةروعلا رتسو ةلبقلا لابقتسا لثم :ش ( ناكرألا رئاسل طرتشيام ):م ةيرحتلل

 ةمالع ةالصلا ناكرأ رئاسل طرتشي ام لثم اهل طارتشالا يأ :ش ( ةينكرلا ةيآ اذهو ) :م تقولاو

 . ناكرألا رئاسك اًتکر اھنوک

 اًصضيأ فطعو « هللا ىلإ دوعي نأ زوجي هنأ يف ريمضلا :ش ( هيلع ةالصلا فطع هنأ انلو ) :م

 نوكي نأ زوجيو «ريبكتلا ىلع يأ هيلع ةالصلا فطع ىلاعت هللا نأ انلو يأ مولعملا ةغيص ىلع

 هبر مسا ركذو)* ىلاعت هلوق يف ) :م « صنلا يف لوهجملا ةغيص ىلع فطعو نآأشلا ريمض ريمضلا

 هبقعت يذلا ركذلاو « ركذلا ىلع ءافلا فرحب ةالصلا فطعو ( ٠٠١ : ىلعألا ) :ش ( € ىلصف

 ‹ ةالصلا جراخ ريبكتلا نوكي نأ صنلا اذه يضتقيف « قافتالاب ةيرحتلا الإ سيل لصف الب ةالصلا

 : هلوق ىنعم وهو «هنع ةجراخ ةفوطعملا ةالصلا نوكتف عامجإلاب نيترم بجي ال ريبكتلا ذإ

 هنأل كلذ زاج امل اتكر ناك ولو « هيلع فوطعم او فوطعملا نيب :ش ( ةرياغملا هاضتقمو ) :م

 ( اذهلو) :م هئزج ىلع لكلا لامتشال هسفن ىلع ءيشلا فطع هيفو «ءزجلا ىلع لكلا فطع مزلي

 عوكرلاك ةالص لك يف :ش ( ناكرألا راركتك رركتي ال ):م طرش عورشلا ريبكت نأ لجألو يأ :ش

 . ناكرألا رركت امك رركت اًتکر ناک ولف دوجسلاو

 .اهراركت طرتشي الف نكر ةءارقلا : تلق نإف

 يفو ضرفلا يف ىلوألا يف امك ةيناثلا ةعكرلا يف اهضارتفا ليلدب اًضيأ ةرركتم ةءارقلا :تلق

 . تاعكرلا لک هریغ

 ريبكتلل طرتشي يعفاشلا هلاق امع باوج اذه :ش ( مايقلا نم هب لصتي امل طئارشلا ةاعارمو ) :م

 ًالمع هلجأل ريبكتلاب لصتي يذلا مايقلا لجأل طئارشلا ةاعارم ينعي ناكرألا رئاسل طرتشي ام

 هنيب لصفلا ىلإ كلذ يدؤي ةالصلا يف طرتشي ام هيف طرتشي مل ولف ٠ صنلا يف ءافلا بجومب

 هتاذل ال هب لاصتالل ةاكزلا نامرح يف ىلوملا مكح ذخأي هنإف يمشاهلا هارتشا دبعك اذهو ءاهنيبو
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 ‹ هيلع بظاو مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل « ةنس وهو ريبكتلا عم هيدي عفريو : لاق

 ‹ عامجإلاب طرش اهنإف ةينلاب ضوقنماذهو : «ةياردلا» بحاص لاق « «ةيزانجل ا » يفاذك

 . ناكرألا رئاسل طرتشي ام اهل طرتشيو

 . ةرهاظلا رومألا ىلع اهل دروي الف ينطاب رمأ ةينلا: تلق

 ابحاصم هيدي يلصملا عفري يأ :ش ( ريبكتلا عم هيدي عفريو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يبا ثیدحل هيدي عباصأ ًًرشان ةلبقلا لبقتسم هيدي نطاب لعجي : «طيحملا» يف لاقو « ريبكتلل

 نباو يذمرتلا هاور ء« هعباصأ رشن ةالصلل ربك اذإ ةي هللا لوسر ناک»- هنع هللا يضر- ةريره

 ثيدحلا ىنعمو « عفرلا دنع عباصألا جيرفتب فلكي ال (طوسبملا» يفو «٠ هحيحص) يف ةيزخ

 جرفي نأ عباصألا رشنب دارأ هنأ نظ نم سانلا نمف : مالسإلا خيش لاقو «فكلا ىلإ رشان روكذملا

 هيدي عفري ال يأ بوثلا يف نوكيامك [. . . .] هب دارأ نكلو «طلغ وهو اًجيرفت عباصألا نيب

 هيف عباصألا رشنو «نيفكلاب ةلبقلا لبقتسم عباصألا نوكت ىتح نيتبوصنم امهعفري لب نيتمومضم

 فك لک نطب لعجي : يدرواملل «يواحلا »يفو [ .e ]ةنس نيمكلا نع نيديلا جارخإو ةنس

 . ىرخألا ىلإ فك لك نطب لعجي : ليقو . ةلبقلا ىلإ

 نع كلذ يور « حيحصلا وهو هنع ةالصلا لوأ يف ةنس نيديلا عفر يأ :ش ( ةنس وهو ) :م

 نإ : لاق هنإف لوقلا اذه ىلع لدي ام ةفينح يبأ نع يورو « مثأي ليق هكرت نإف « اًصن ةفينح يبأ

 هنأ ةيديزلا نع يرودقلا لقنو . مثأ هكرت داتعا نإ : رافصلا لاقو « لضفأ ناك عفر نإو زاج هكرت

 . مهفالخب لقن الو« مارحإلا دنع هيدي عفري ال

 دودرم وهو« ةالصلا لطبت مارحإلا ةريبكت يف ديلا عفر كرت نأ يزورملا نسحلا نع لقنو

 . ضرف نيديلا عفر نأ- هنع هللا يضر- ةيكلاملا نم دشر نبال «دعاوقلا »يف ركذو . عامجاإلاب

 نم مهنمو « طقف حاتتفالا ةريبكت يف هبجوأ نم مهنمف ةيرهاظلا هباحصأ نم ةعامجو دواد دنعو

 اًضيآ «دوجسلا كلذ ىلإ فاضأ نم مهنمو « هنم عافترالاو عوكرلل طاطحنالا دنعو هيف هبجوأ

 . اهيف عفري يتلا عضاوملا يف مهفالتخا بجي

 ةالصلا لو يف نيديلا عفر ىلع يأ :ش ( هيلع بظاو- مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا نأل ) :م

 ةمئألا هثيدح جرخأ رمع نبا ثيدح اهنم ‹ ةي هتالص ةفص ثيداحأ يف ةفورعم ةي هتبظاومو

 هللا لوسر تار: لاق -امهنع هللا يضر -رمع نب هللا دبع نع هيبأ نع ملاس نع مهبتك يف ةتسلا

 ناك» :لاق يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح اهنمو « ثيدحلا . هيدي عفر ةالصلا حتفتسا اذإ ة4

 ثیدح : لاق ًاعوفرم ean ةريره يبأ نع ناعمس نب ديعس نع بئذ يبأ نبا نع [۲۳۹] يذمرتلا هاور (۱)

 . ريغت دقو اًريثك ۍىطخي قودص وهو بئذ يبأ نبا نع يوارلا وهو ناميلا نب ىيحي هيفو . نسح
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 نع يكحملاو - هللا همحر - فسوي يبأ نع يورملا وهو « ةنراقملا طارتشا ىلإ ريشي ظفللا اذهو
 ‹ يواحطلا

 ام اهنمو « اًملسم الإ ةعامجلا هجرخأ « اًبيرق يتأيسو «هيدي عفر ةالصلا ىلإ ماق اذإ ب هللا لوسر
 ىلإ ماق اذإ ناك» ةي يبنلا نع -هنع هللا يضر- يلع نع «راثآلا حرش» يف يواحطلا هجرخآأ

 ةنس ةالصلا لوأ يف نيديلا عفر لوقي لمكألا نم بجعلاو «« هيبكنم وذح هيدي عفرو ربك ةالصلا

 « كرت الب ناك اذإ ام فالخب ةنسلا ةمالع وهو « كرتلا عم هيلع بظاو ةي يبنلا نأل فالح الب

 . بوجولا ليلد كلذ نإف

 يف تيور يتلا ثيداحألا عيمجو اذه ذخأ نيأ نمف كرتلا عم هيلع بظاو لوقي فيك :تلق

 مل :رذنملا نبا لاق ىتح ةالصلا لوأ يف نيديلا عفر ىلع احيرص لدي ةا يبنلا ةالص ةفص

 امك هبوجو ىلإ موق بهذ كلذلف « حتتفا اذإ هيدي عفري ناك ةي هللا لوسر نأ ملعلا لهأ فلتخي
 ىلع روهمجلا ناك نإو « اًقالخ هيف نإف هعالطا مدع ىلع لدي فالخ الب : موق لاقو . انركذ

 يبارعألا ملع ةا يبنلا نأل ةنس نيديلا عفر لوقي هنأ اًضيأ يزارتألا نم بجعلاو « هفالخ

 . نيديلا عفر ركذي ملو « ةالصلا تابجاو

 الو « ةنس ريغ هنوك ىلع احيرص اذه لدي لب ؟نيديلا عفر ةينس ىلع اذه لدي فيك :تلق

 داو يف باتكلا بحاصو باتكلا حراش اذه عمو « ةنس هنوك مدع هيف عفرلا هركذ مدع نم مزلي

 . داو يف وهو

 باجأ مث ةينسلا ىلع اهب لدتسا فيكف بوجولا ليلد ةبظاوملا : تلق نإف : يقانغسلا لاق

 ةبظاوملا : لاق مث« ةبظاوملا نود ةينس ال ةضيرفلا كاردإ باب رخآ يف لاق فنصملا نأ : هلصاح ام

 يسخرسلا ةمئألا سمش نإف « انهه كرتلا تبثو « كرت ريغ نم تناك اذإ بوجولا ليلد نوكت اغإ
 ركذ نأل ‹ نيديلا عفر ركذي ملو ةالصلا يبارعألا ملع ةي يبنلا نأل : ةلأسملا هذه ليلعت يف لاق

 . ةنس هنأ ىلع لدف ريبكتلا دنع نيديلا عفر ىلع بظاوو تابجاولا

 ؟كلذ تبث عضوم يأ يفف تبثو لوقي هنإف « يزارتألاو لمكألا ركذ ام بجعأ اذه : تلق

 . يبارعألا ةصق يف ام ًاضيأ انلق دقو ؟ ةباحصلا نم هاور نمو

 طارتشا ىلإ ريشي ) :م ريبكتلا عم هيدي عفريو هلوق يف يرودقلا ظفل يأ :ش ( ظفللا اذهو) :م

 مالسإلا خيشو رافصلا لاقو « نارقلل عم ةملك نأل ريبكتلا عم عفرلا ةنراقم يأ :ش ( ةنراقملا

 . ريبكتلل اًتراقم عفريو : ةداز رهاوخ
 ناک يآ « فسوي يبأ نع يورم ريبكتلا عم عفرلا يأ :ش ( فسوي يبأ نع يورملا وهو ) :م

 دمحم نب دمحأ رفعج يبأ مامإلا نع يأ :ش ( يواحطلا نع يكحلملاو ) :م هنع يور اميف كلذ لوقي

 ىكح اميف كلذك لعفي ناك هنأ ينعي لعفلا نع ةرابع يكحللا ‹ يواحطلا يدزألا ةمالس نبا
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 ىلع مدقم يفنلاو ‹ ىلاعت هللا ريغ نع ءايربكلا يفن هلعف نأل « ربكي مث ألوأ عفري هنأ حصألاو

 عفري - هللا همحر - ىعفاشلا دنعو « هينذأ تمحش د هیماهبإب يذاحي ىتح هيدي عفريو . تابثإلا

 ‹ هيبكنم ىلإ

 . كلام بهذم نع روهشملا وهو« دمحأ لاق هبو «هنع

 مث ًالوأ هيدي عفري يلصمل ا نأ بهذم ا يف حصألا يأ :ش < ربكي مث الوأ عفري هنأ حصألاو ) :م

 ءىدتبي هنأ : اهدحأ : هجوأ ةثالث هيف ىعفاشللو . انخياشم رثكأ هيلعو : (طوسبملا »ىف لاق . ربكي

 . هيبكنم وذح ناتنراق هاديو ربكي : ثلاثلاو « ريبكتلا عفري نأ : يناثلا « لادلا اذه ريبكتلاب

 ىوس امع ءايربكلا يفن عفرلا بلقت يف نأل :ش (ىلاعت هللا ريغ نع ءايربكلا يفن هلعف نال ) :م

 «ديحوتلا ةملك يف امك :ش ( تابثإلا ىلع مدقم يفنلاو ) :م . ىلاعت هلل تبثي ريبكتلابو « ىلاعت هللا

 اعم تابثإلاو يفنلاب ملكتلا نكي ال هنأل « ةرورض ديحوتلا ةملك يف مدقتلا تبث لوقي نأ لئاقلو

 نيديلا عفر يف مكحلا مث « نارقلا نكي لوقلاب تابثإلاو « لعفلاب يفنلا نإف « هيف نحن ام فالخب

 ىلإ ىرسيلابو « ةرخآلا ىلإ ىنميلا هديب ريشي هنأك «هرهظ ءارو هللا ىوس ام لقن ىلإ ةراشإلا
 ءامهنع تضرعأو يرهظ ءارو ةرخآلاو ايندلا هللا ىوس ام تذبن هلاح ناسلب ًالئاق« ايندلا

 . رادقملا اذهب هقح ىدؤي نآ نم مظعأ وهو يأ « ربكأ هللاو «لجو زع هللا ةدابع ىلإ تلبقأو

 يف هلوخد ملعيف مسالا هاري نأ نيديلا عفر مكح : يكلاملا ةرمج يبأ نب دمحم لاقو

 ربخ يف دايقنا وه ليقو «ديحوتلا ىلإ ةراشإ ليقو « دبعت امهعفر : لاطب نبا لاقو «ءةالصلا

 ثالث ربكي :ةضفارلا تلاقو . ةدحاو ةرم حاتتفالل ربكيو نيديلا رارقتسا دعب ربكي بولطم

 ةينب لصحي ليقو « ىلاعت هللا ميظعت ةينب ريبكتلاب ىتأي : يربولا لاقو « لطاب وهو «تارم
 . ميظعتلا ةين دوجول ةينب كلذ نوكيو « حاتتفالا دنع ىلاعت هللا ركذ صاصتخاب ميظعتلا

 يفو ‹ طرقلا قلعم نذألا ةمحش :ش ( هينذأ يتمحش هيماهبإب يذاحي ىتح هيدي عفريو ) :م

 عورف هعباصأ :ىوريو « هينذأ ةمحش هيماهبإب يذاحي ىتح هينذأ ءاذح هيدي عفريو : «طيحملا»

 .هينذأ

 هیبکنمو هيفكو هينذأ هعباصأ فارطأ يذاحي هنعو :ش ( هيبكنم ىلإ عفري يعفاشلا دنعو ) :م

 نورخأتملا راتخاو . نيبكنملا ىلإ امهعفري : ةيكلاملا نم دمحم وبأ لاقو « هينذأ ةمحش هاماهبإو

 اذإ ايهتي اغإ اذهو « هينذأ هعباصأ فارطأو بكنملا فك فرطبو « هردص هعوكب يذاحي نأ : مهنم

 :نونحس لاقو « بئاتلا ةفص يهو «ءامسلا يلي ام امهعباصأ سوؤرو نيتمئاق هادي تناك

 دنعو « فئاخلا ةفص يهو <« ءامسلا ىلي ام امهروهظو ضرألا ىلي امن امهنوطب نيطوسبم نانوكي

 اهضعب عباصألا مضي هدنعو « امهيف ثيدحلا ةحصل بكنماو نينذألا ىلإ عفرلا نيب ريخي : دمحأ
 ‹ هسأر امهيذاحي ىتح هيدي عفري هنأ : سواط نعو « اهرشني يعفاشلا دنعو .دملا عم ضعب ىلإ
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 - هنع هللا يضر - يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح هل . ةزانحجلاو دايعألاو تونقلا تاريبكت اذه ىلعو

 ءاربلاو رجح نب لئاو هاور ام انلو . « هيبكنم ىلإ هيدي عفر ربك اذإ مالسلا هيلع يبنلا ناك » : لاق
 ءاذح هيدي عفر ربك اذإ ناك مالسلا هيلع يبنلا نأ» - مهنع هللا يضر -كلام نب سنو بزاع نبا

 . « هينذأ

 . هل لصأ الو: يوونلا لاق

 ةريبكتو تونقلا ةريبكتو دايعألا تاريبكت ) :م فالخل ا اذه ىلعو ينعي :ش (اذه ىلعو ) :م

 نيبكنملا ىلإ : يعفاشلا دنعو « تاريبكتلا هذه يف هينذأ يتمحش ىلإ هيدي عفري اندنعف :ش ( ةزانجلا
 يف ديلا عفري ال اندنع نأل عمج الب ةزانجلا ةريبكتو لوقي نأ يغبني ناك و « حاتتفالا ةريبكت يف امك
 . ىلوألا ةريبكتلا يف الإ ةزانجلا

 هللا يضر- يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح ) :م- ىلاعت هللا همحر -يعفاشلل يأ :ش ( هل ) :م
 اًملسم الإ ةعامجلا هاور ديمح يبأ ثيدح :ش ( هيبكنم ىلإ هيدي عفر ربك اذإ اَب يبنلا ناك لاق -هنع
 باحصأ نم ةرشع يف يدعاسلا ديمح ابأ تعمس : لاق ءاطع نب ورمع نب دمحم ثيدح نم

 ملو: اولاق « ب هللا لوسر ةالصب مكملعأ انآ : ديمح وبأ لاق « ةداتق وبأ مهنم ةَ هللا لوسر
 ناك :لاق ضرعأف :اولاق ىلب: لاق . ةبحص هلانمدقأ الو ةعبت هل انرثكأب تنك ام هللاوف

 : هرخآ يفو . ثيدحلا . هيبكنمامهب يذاحي ىتح هيدي عفر ةالصلا ىلإ ماق اذإ ب هللا لوسر
 . ارصتخمو ال وطم هوجرخأ « «يلصي ناك اذكه تقدص : اولاق»

 «يجرزخلا دعس نب رذنملا نبا : ليقو « دعس نب ورمع نب نمحرلا دبع همسا ديمح وبأو

 باحصأ نم ةرشع : هلوق « يعبر نب ثراحلا همساو « ةداتق وبأو « ةيواعم ةفالخ رخآ يف يفوت
 ( ېدابع يف يلخداف» : یلاعت هلوق يف امك نيب ینعمب ءيجت يف ةملكو « ةرشع نيب يآ « ةي يبنلا
 نيب اًسلاج هنوك لاح هعمس يأ ءلاحلا ىلع بصنلا اهلح ءو « يدابع نيب يأ [ ۲۹ ةيآلا : رجفلا]
 « قوف نم ةانشمل ا ءاتلا مضب وهو اًعابتا يأ ةعبت : هلوق «مهنع هللا يضر ةباحصلا نم سفن ةرشع
 ‹ حتفلاب اًضيأ ةعابتلاو « هانعجب ءابلا رسكو ءاتلا حتفب ةعبتلا كلذكو ءةدحوملا ءابلا نوكسو
 . ةبحص كلذكو « زييمتلا ىلع اهباصتناو

 - يبنلا نأ - مهنع هللا يضر - كلام نب سنأو بزاع نب ءاربلاو رجح نب لئاو هاور ام انلو ) :م

 يف ملسم هجرخأف لئاو ثيدح امأ :ش ( هينذأ ءاذح هيدي عفر ربك اذإ ناك -مالسلاو ةالصلا هيلع

 نب لئاو هيبأ نع هاثدح امهنأ مهل ىلومو لئاو نع ةمقلع نع لئاو نع رابجلا دبع نع «هحيحص»
 اذهو . ثيدحلا هينذأ لايح امهفصو ربك ةالصلا يف لخد ىتح هيدي عفر يَ يبنلا ىأر هنأ رجح
 نوكسو ءاحلا مضب رجحو «ينطقرادلاو « يناربطلاو «يئاسنلاو « دواد وبأ اًضيأ هاور ثيدحل ا

 . ميجلا



 مصألا مالعإل ديلا عفر نالو

 يف ينطقرادلاو «امهيدنسم» يف هيوهار نب قاحسإو ٠ دمحأ هجرخأف ءاربلا ثيدح امأو

 يبأ نب نمحرلا دبع نع دايز يبأ نب ديزي ثيدح نم مهلك راثآلا حرش »يف يواحطلاو «هننس»

 ءاذح هاماهبإ نوکت یتح هيدي عفر یلص اذهب هللا لوسر ناك » : لاق بزاع نب ءاربلا نع ىليل

 . ىصقتسم هيف مالكلا ءيجيو دعي مل مث هيف ينطقرادلا دازو ١ «هينذأ

 مث ينطقرادلاو «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخأف هنع هللا يضر كلام نبا سنأ ثيدح امأو

 مصاع نع ثايغ نب صفح انثدح ءراطعلا ليعامسإ نب ءالعلا ثيدح نم «امهيننس»يف يقهيبلا

 لاقو .ثيدحلا « عكر مث هينذأ هيماهبإب ىذاحف ربك اب هالا لوسر تيأر» : لاق سنأ نع لوحألا

 بابلا اذه يفو .  هاجرخي ملو ةلع هل ملعأ الو نيخيشلا طرش ىلع حيحص هدانسإ : مكاحلا

 نباو يئاسنلاو ملسم هجرخأو « هينذأ عورف امهب غلب ىتح عوكرلا نم هسأر عفراذإو عكر اذإو ربك

 . ىنطقرادلاو ةجام

 وبأ لاق :لاق « دعس نب رشب ثيدح نم دواد وبأو يئاسنلا هجرخأف ةريره يبأ ثيدح امأو

 نأ هب لالدتسالا هجوو ."«هيدي عفرف ربك اذإ ينعي هطبإ تيأرل ةي يبنلا مادق تنك ول :١ ةريره

 . هينذأ ىلإ هيدي عفري نم الإ یری الو « هطبإ یری ال هیبکنم یل هیدی عفر نم

 هعورش فرعي الو « مامإلا ريبكت عمسي ال مصألا ينعي :ش ( مصألا مالعإل ديلا عفر نألو) :م

 . عفرلا يف مكحلا وهاذهو « همالعإل ديلا عفر نوكيف

 هلوق ةدايزب ًضيأ مصألا مالعإل ديلا عفرو لوقي نأ هيلع بجي ناك : تلق : يقانغسلا لاقو

 الف ىلاعت هللا ريغ نع ءايربكلا يفن ديلا عفر ىنعم نأ ًالوأ ركذ هنأل «ةروص ضقانتلا عفرل اًضيأ

 ىقتلا وهو ناينعم هل ناك اذإ هعم هريغل وه نوكي انإو « ةدئاف هصيصختل نوكي ىتح هريغل نوكي

 «هركذ كلذك يسخرسلا ةمئألا سمش عبتا فنصملا نأ الإ اًضيأ هلوق ركذب لصحي وهو «مالعإلاو

 ةدايز ىلإ كلذ دعب ةجاح الف اوركذ اجب نالصحي ناينعملاو يناعملا مهفتل فيلكتلا كرت مهبأد نإف

 . حيحص هدانسإو ۲۹٤( :۲۹۳ /۱) ينطقرادلا هاور (۱)

 .ءالعلا هب درفت : لاقو ينطقرادلا هجرحخأ دق : ظفاحلا لاقو« (۱۸۸ )١/ للعلا متاح وبأ هلاق : ركنم (۲)

 نع ميهاربإ نع شمعألا نع هيبأ نع هاورف هيبأ يف سانلا تبثأ وهو « ثايغ نب صفح نب رمع هفلاخو : تلق
 . )١١١/٤( ناسللا . ملعأ هللاو « ظوفحلا وه اذهو« هيلع ًافوقوم رمع نع هريغو ةمقلع

 ةريره يبأ نع كيهن نب ريشب نع قحال نع نارمع نع قاحسإ نب بيعش نع ]۷٤١[ دواد وبأ هجرحخأ ()

 . حيحص هدانسإ و . ًاعوفرم . . .
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 ‹ اهيبكنم ءاذح اهيدي عفرت ةآرملاو ءرذعلا ةلاح ىلع لمحي هاور امو « هانلق اب وهو

 هل نوكيال دحاولا لولعملا نأ لوح موحي هنأكف : لاق مث هنم مالكلا اذه لمكألا لقنو . فيلكتلا

 . ناتلقتسم ناتلع

 ناك نإو « ىتش للعب تبشي مكحلاف ةلعلا يف ناك نإ مالكلا نأل هركذ ام ىلإ ةجاح ال : تلق

 مصألا مالعإل ناك ول ليقو : لمكألا لاق .امهقوف امو نيتنثو ةدحاو نوكت نأ زوجيف مكحلا يف

 عم اوعكراو : ىلاعت هللا لاق « ةعامجلاب ءادألا وه لصألا نأب بيجأو ءدرفنملا هب ىتأ امل

 . درف لك يف ىعارت ال مكحلا ةمكح نأ ىلع اًردان دارفنالا نوكيف ٤١[ ةيآلا : ةرقبلا] نيعكارلا

 رخآ يف نوكي نأ زوجي مصألا نأب بيجأ « يدتقملا هب يتأي ال نأ بجي اذه ىلعف ليق نإف

 نيديلا عفر نم :ش ( هانلق امم وهو ):م . ةعيرشلا جاتل امهباوج عم نالاؤسلا ناذه : تلق . فوفصلا

 . نينذألا لصأ ىلإ

 لومحم ديمح يبأ ثيدح نم يعفاشلا هاور ام يأ :ش ( رذعلا ةلاح ىلع لمحي هاور امو ) :م

 ًالئاو نأل رذعل ناك نيبكنملا ىلإ عفرلا -هللا همحر- يواحطلا لاقو . دربلا دنع وهو رذعلا ىلع

 راشأو « اهيف مهيديأ نوعفري اوناكف سناربلاو ةيسكألا مهيلعو لبقملا ماعلا نم هتيتأ مث: لاق

 مهيديأ نأل ناك اغنإ مهبكانم ىلإ مهعفر نأ اذه هثيدح يف رجح نب لئاو ربخأف ةالص ىلإ كيرش

 وذح ىلإ مهبايث يف تسيل مهيديأ تناك اذإ نوعفري اوناك مهنأ ربخأو « مهبايث يف ذئنيح تناك

 ام ىهتنا ام ىلإ دربلا ةلعل بايثلا يف ناديلا تناك اذإ عفرلا انلعجف ءامهیتلک هیتیاور انملعأف مهناذآ

 . ناكملا وهو هيلإ عاطتسا

 هذه ىلإ ةجاح ال: تلق . ليي هللا لوسر لعف امك نينذألا ىلإ امهعفر نيتيداب اتناك اذإو

 راتخاو ديمح يبأ ثيدح يعفاشلا راتخاف «يعفاشلا هلاق امو انلق اميف ربخلا حص دقو « تافلكتلا

 هيلع- يبنلا نع راثآلا تفلتخا : ربلا دبع نب رمع وبأ لاق دقو « هريغ يف لئاو ثيدح انباحصأ

 هيلع -هنع يورف ةالصلا يف نيديلا عفر ةيفيك يف مهدعب نمو ةباحصلا نعو -مالسلاو ةالصلا
 هنأ هنع يورو « هينذأ ءاذح هيدي عفري ناك هنأ هنع يورو « سأرلا عم نينذألا قوف اذه- مالسلا

 ةظوفحم راثآ اهلكو« هردص ىلإ امهعفري ناك هنأ هنع ېورو « هیبکنم وذحامهعفري ناک
 نب ءاربلا ثيدح ركذ نأ دعب يزارتألا لاقو « كلذ يف ةعسوتلا ىلع لدي اذهو . ىهتنا «ةروهشم

 . نيبكنملا ىلإ نيديلا عفر يف يعفاشلا لوق تبث اذهلو : بزاع

 هبشو ثيدحلا يف كلذ تبثي دقو؟ فعضلا اذه تبث فيكو » هجوم ريغ مالک اذه : تلق

 . هانركذ امك حيحص ثيدحلاو « ثيدحلا ىلإ ةقيقحلا يف فعضلا اذه

 ةأرملا مكح ةياورلا رهاظ يف ركذي مل «ةفحتلا» يفو :ش ( اهيبكنم ءاذح اهيدي عفرت ةأرملاو ) :م

 نع لتاقم نب دمحم یورو < ةروعب اسيل اهيفك نأل لجرلاك اهنآ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو
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 الإ هلإ ال وأ ربكأ نمحرلا وأ مظعأ وأ لجأ هللا ريبكتلا لدب لاق نإف . اهل رتسأ هنأل حيحصلا وهو

 لاقو . - ىلاعت هللا امهمحر - دمحمو ةفينح ىبأ دنع هأزجأ ىلاعت هللا ءامسأ نم هريغ وأ هللا

 هللا وأ « ربكأ هللا : هلوق الإ هئزجي مل ریبکتلا نسحي ناک نإ : - یلاعت هللا همحر - فسوي وب

 ‹ نيلوألاب الإ زوجي ال : - ىلاعت هللا همحر - يعفاشلا لاقو ‹ ريبكلا هللا وأ « ربكألا

 حتفت ال اهنأل «ةضورلا» يف لاقو « يعفاشلا دنع لجرلاك اهيبكنم ءاذح اهيدي عفرت اهنأ : انباحصأ

 ةأرملا نأ : مهريغو دامحو يرهزلاو ءاطعو ءادردلا مأ نعو « حاتتفالا يف اذكف دوجسلا يف اهيطبإ

 ‹ جرفتلاو طسبلا ىلع لجرلا لاح ىقبيو « ضبقلا ىلع ةأرملا لاح ىقبيو « اهييدث ىلإ اهيدي عفرت

 .هدنع عفرت ال ىرخأ يفو « لجرلا عفر نود ةأرملا عفرت : ةياور ين فذ دمحأ نعو

 ةياور نع هب زرتحاو ‹ حيحصلا وه اهيبكنم ءاذح اهيدي عفر ينعي :ش ( حيحصلا وهو ) :م

 رتسأ اهيبكنم وذح اهيدي عفر نأل يأ :ش ( اهل رتسأ هنأل ) :م لجرلاك اهنآ ةفينح يبأ نع نسحل ا

 . رتسلا ىلع اهرمأ ىنبم نأل ةأرملل

 نأ ىلإ ةراشإ هيفو « ربكأ هللا هلوق ضوع يلصملا لاق نإ ينعي :ش ( ريبكتلا لدب لاق نإف ) :م

 امهانعمو ميظعلاو ليلجلا نم ليضفتلا لعفأ امهالك :ش ( مظعأو لجأ هللا) :م ريبكتلا هيف لصألا

 الإ هلإ ال : ربكأ هللا لدب لاقوأ يأ ربكأ هللا عضوم ربكأ نمحرلا : لاق يأ ( ربكأ نمحرلا وآ) دحاو

 هلإ ال لاق نأب ةروكذملا ظافلألا نم ركذ ام ريغ لاق وأ يأ :ش ( ىلاعت هللا ءامسأ نم هريغ وأ) :مهللا

 . نيعستلاو ةعستلا هللا ءامسأ نم اًمسا ركذ وأ « هللا ناحبس : لاق وأ « هللا كرابت لاق وأ « هريغ

 همحر- فسوي وبأ لاقو ) :م ربكأ هللا هلوق باوج اذهو :ش ( دمحمو ةفينح يبأ دنع هآزجأ ) :م

 الإ زجي مل ينعي :ش ( ريبكلا هللا وأ ربكألا هللا وأ ربكأ هللا الإ هئزجي مل ريبكتلا نسحي ناك نإ : - هللا

 . زاج نسحب مل نإو « ةثالثلا ظافلألا هذه نم دحأب يتأي نأ

 «اديفملاو» «عئادبلا» يف هركذ اذكهو « ةث ةثالثلا ظافلألا هذه الإ فنصملا ركذي ملو

 عبارلاو « ةثالثلا هذه : ظافلأ ةعبرأ «طوسبملا» يف ركذو « «عيبانيلاو» «ةفحتلاو» «يباجيبسألاو»

 يبأ نع نسحلا ىور « ناخ يضاق» يفو « هيف هركذام قحلاو « ماللاو فلألا نودب ريبك هللا

 اًضيأ يرودقلا ركذو « هركي ال هنأ حصألا : يسخرسلا لاقو « هركي ريبكتلا نسحي ناك نإ ةفينح

 وأ ديمحتلا وأ ليلهتلاب ةالصلا حتتفا ول : « ةريخذلا» يفو « ربكأ هللا : هلوقب الإ حاتتفالا هرك هنأ

 : ليقو « ةرتاوتملا ةنسلا كرتل حصألا وهو : لاق « هركيو امهدنع ةالصلا يف اعراش ريصي حيبستلا

 . ينانيغرملا هركذ « هركي ال

 نم حيحصلا وهو ءربكألا هللاو « ربكأ هللا امهو :ش ( نيلوألاب الإ زوجي ال :يعفاشلا لاقو ) :م

 نم ربكأ هللاو اريك ربكأ هللا اذكو « يعفاشلا دنع زاج مظعأو لجأو ربكأ هللا : لاق ولو « هبهذم

 وهالإ هلإ ال يذلا هللا : لاق ولو « نيهجولا حصأ يف هأزجأ ربكأ ليلجل ا هللا : لاق ولو « ءيش لك
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 هيف لصألاو « لوقنملا وه هنأل ‹ لوألاب الإ زوجي ال : - ىلاعت هللا همحر - كلام مامإلا لاقو

 وبأو . هماقم ماقف ءانثلا يف غلبأ هيف ماللاو فلألا لاخدإ - هللا همحر - يعفاشلا لاقو . فيقوتلا

 ناك اذإ ام فالخب « ءاوس ىلاعت هللا ت افص يف ًاليعفو لعفأ نإ : لوقي - هللا همحر - فسوي

 ةغل ميظعتلا وه ريبكتلا نأ امهلو« ىنعملا ىلع الإ ردقي ال هنأل ؛ ربكأ هللا لوقي نأ نسحب ال

 هلوقب رذعتي نأ اهجو هريغو يعفارلا ىكحو « مهدنع فالخ الب زوجي ال ربكألا سودقلا كلما

 دنعو « مهدنع زاج بيترت ريغب اسوكنم هللا ربكألا : لاق ولو « ربكأ ميحرلا وأ ربكأ نمحرلا

 . دمحأ لاق امك زوجي ال هنأ ؟ةيعفاشلا طيسو» يف ركذو « زوجي ال دمحأ

 :م دوادو دمحأ لاق هبو« ربكأ هللا : هلوق وهو :ش ( لوألاب الإ زوجي ال : كلام مامإلا لاقو) :م

 :منيعباتلاو ةباحصلاو ةي يبنلا نع يأ :ش ( لوقنملا وه ) :م ربكأ هللا ظفل نأل يآ :ش ( هنال)

 هللا ظفل ريغ لقني ملو لعفلا ىلع فيقوتلا لوقنملا يف لصألا يأ :ش ( فيقوتلا هيف لصألاو)

 .ربكأ

 ًالجر نأ» عفار نب ةعافر ثيدح نم كلام هيلإ بهذ ام ديؤي ام يناربطلا جرخأ : تلق نإف

 ءًاضوتي ىتح سانلا نم دحأل ةالص منت ال » : هيي يبنلا لاق هيفو . ثيدحلا « «ىلصف دجسملا لخد

 ‹ اهلوبق ىفنو ةالص ةي اهتبث دق : تلق « ربكأ هللا لوقي مث ةلبقلا لبقتسي مث «هعضاوم ءوضولا عضيف

 نوكت ال مهدنعو « لوبقلا زاوجلا نم مزلي ال ذإ ةلوبقم نوكت الو ةزئاج ةالصلا نوكت نأ زوجتو

 . اذه يف ةجح الو ءةالص

 غلبأ ) :م ربخلا وه يذلا ربكأ ظفل يف ينعي :ش ( هيف ماللاو فلألا لاخدإ : يعفاشلا لاقو ) :م

 فسوي وبأو ) :م ركنملا ماقم فرعملا ماقف يأ :ش ( هماقم ماقف ) :م رصحلا ديفي هنأل :ش ( ءانثلا يف

 يف ) :م . ًاليعف ةخيص نإو يأ :ش (اليعفو ) :م ليضفتلل يتلا لعفأ ةغيص يأ :ش ( لعفأ نإ : لوقي

 داري امك ىنعملا لصأ يف كارتشالا دعب ةدايزلا تابثإ لعفألاب داري ال هنأل :ش ( ءاوس هللا تافص

 زاج «زئاج وهو كلذك هتافص يف لعفألا همكح ناك الو ‹ ورمع نم لضفأ ديز كلوق يف كلذ
 ينعي :ش ( ىنعملا ىلع الإ ردقي ال هنأل ربكأ هللا لوقي نأ نسحي ال ناك اذإ ام فالخب ) :م اًصضيأ ليعفلا

 .دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م ربكأ هللا

 هنيأر املف :  ىلاعت هلوق يف امك ةغللا ثيح نم يأ :ش ( ةغل ميظعتلا وه ريبكتلا نأ ) :م

 ظفل لكف «مظعف يأ [ ۳ ةيآلا : رثدملا ] 4ربكف كبرو  هنمظع يأ [ ١١ ةيآالا : فسوي ] 4 هنربكأ

 ةغل ىلع رصتقي ىتح هنيعب بجو ام ريبكتلا نألو « هب عورشلا زوجي نأ بجو ميظعتلا ىلع لد
 ةلادلا ظافلألا عيمج ىلإ هانفرصف «ناسللاو ندبلا عيمجب ىلاعت هللا ميظعت بجاولا لب «ربكأ

 ءًالوبقم اًمولعم اًموهفم نوكي نأ عورشلا باطحخ يف لصألاو « ىلاعت هلل ميظعتلاو ءانثلا ىلع

 ( ىلصف هبر مسا ركذو $ : ىلاعت لاقو «لوصألا يف فرع ام ىلع لصألا فالح ىلع ةيقبلاو
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 مظعأ نمحرلا زاجف نمحرلا مساب وأ هللا مساب نوكي نأ نم معأ مسا ركذو [ ٠١ ةيآلا : ىلعألا]

 هوعداف ىنسحلا ءامسألا هللو » : ىلاعت هللا لاق « ءاوس ًاركذ امهنوك يف امهنأل ربكأ هللا زاج امك

 . زاج هب ةالصلا حتتفا هئامسُأ نم مسا يأف [ ٠۸١ ةيآلا : فارعألا] 4 اهب

 ول مث ««هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» : -مالسلاو ةالصلا هيلع - لاقو

 هعورف يفف« لصأ وه يذلا نايإلا ىف زاج اذإف « اًملسم ناك زيزعلا وأ نمحرلا الإ هلإ ال : لاق

 نوحتتفي ءايبنألا ناك ءيش يأب لس هنأ ةيلاعلا يبأ نع ةبيش يبأ نب ركب يبأ ؛نتس» يفو «ىلوأ
 ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا يأب : لاق يبعشلا نعو « ليلهتلاو حيبستلاو ديحوتلاب : لاق ؟ ةالصلا
 يف أزجأ لله وأ ربك وأ حبس اذإ : ميهاربإ نعو « يعخنالا نع هلثمو « كأزجأ ةالصلا تحف

 نع هأزجأ ةالصلا حاتتفا يف لله وأ ربك وأ حبس اذإ : لاق مكحلا نع ىليل يبأ نبا نعو « حاتتفالا

 »يف هركذ « هللا ناحبس لاق اذإ امك اًعراش ريصي مهللا كناحبس هلوقب اهحتتفا ولو « ريبكتلا

 . «يفسنلا ېواتف

 رفغا مهللا هلوقب ًاعراش حصي الو « هريغ هلإ ال لاق ول اذكو « اعراش ريصي هللا اي: لاق ولو

 ‹ ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ وأ ناك هللا ءاش ام وأ هللاب الإ ةوق الو لوح ال وأ هللا رفغتسأو يل

 مهللا : لاق هنأكف كربتلل ةلأسملاو ءءاعدلا يفن يف ذوعتلا نأل «ميحرلا نمحرلا هللا مساب وأ

 هللا مسب هلوقب زوجي لضفلا نب دمحم نعؤ «زوجي : ليق : «ينانيغرملا» يفو « اذه يف يل كراب

 اعراش ريصي دري ملو نمحرلا وأ برلا وأ هللا لاق ولو « لوألا حيحصلاو ةفينح يبأ دنع نمحرلا
 ءةفينح يبأ دنع ربكأ وأ ربكألاو ريبكلا اذه ىلعو« ينانيغرملا» يفو . دمحم اًقالخ ةفينح يبأ دنع

 يف ركذو «كرتشم ميحرلا نأل ال ميحرلابو اعراش ريصي نمحرلاب «يلضفلا ىواتف» يفو
 يبا نع ليقو «ةفينح يبأ نع نسجل ا ةياور هدحو مسالاب عورشلا ةحص نأ «مئادبلا»و«ةريخذلا»

 . اعراش ريصي ةياورلا رهاظ يفو ةفينح يبأ نع فسوي

 نم دب الف ميظعتلا ىلع مكح ميظعتلاو « ربخلاب متي اغإ ءيش ىلع ءيشب مكحلا نأل : تلق

 طقف مسالل عستا نإف تقولا رخآ يف ترهط ضئاح يف رهظت فالتخالا ةدئافو «هيلع لدي ظفل

 يف ةغل هنأل اعراش حصي رباكلا هللا لاق ولو « دمحمو فسوي يبأل اًقالخ هدنع اهيلع ةالصلا بجت

 . ريبكلا

 . نيلوق ىلع هيف قحلا لهأ فلتخا مهللاب اهحتتفا ولو
 يفو«ةريخذلا» يف لاق « ءادنلا فرح نم لدب ميما نأل اعراش ريصي :نويرصبلا لاق

 «عيبانيلا»و «يباجيبسألا» يف لاق . اًعراش ريصيال : نويفوكلا لاقو . حصألا وهو «طيحملا»

 « اعراش ريصي ال عوكرلا يف ربك ولو « زجي مل ميظعتلا هب دري ملو اًبِجعتم ربك ولو « رهظألا وهو
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 وهو « ةيسرافلاب ىمسو حبذ وأ « ةيسرافلاب اهيف ارق وأ ةيسرافلاب ةالصلا حتتفا نإف . لصاح وهو
 ‹ ةصاخ ةحيبذلا يف الإ هئزجي ال : الاقو « - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع هأزجأ « ةيبرعلا نسحي

 « هأزجأ نسحي مل نإو

 يف ربكأو هعوكر لبق هللا - عقو ولو «برقأ مايقلا ىلإ ناك اذإ زوجي ةفينح يبأ دنع : ليقو
 « دمحمو ةفينح ىبأ لوق سايق ىلع اعراش ريصي : «ىنانيغرملا» ىف لاق « اعراش ريصي ال هعوکر

 «دمحمو ةفينح يبأ دنع زوجي هلبق عقوو « هفلخ لجر مزجو ريبكتلا مامإلا دم ول «نويعلا» يفو

 اًمئاق ربكف عوكرلا يف مامإلا كردأ ول : « طيحملا» يفو « اذه اذكف زوجي دزي ملو هللا لاق ول هنأل

 . وغلت هتين نأل زاج عوكرلا ةريبكت هب ديريو

 يف لاقو « «درجملا» يف دمحآو يعفاشلا لاق هبو « اندنع هتخلب ربك ةيبرغلا نسحي مل نإو

 هناسل كيرحت همزلي ال سرخألاو سرخألا مكح همكح نوكي لب ةيبرعلا ريغب ربكي ال : عماجل»

 امهدعبو امهب بتكلا لوزنل نيعتي ةيبرعلاو ةينايرسلا هجو يفو « يعفاشلل اًقالخ هدنع هيتفشو
 ةغللاب هلثم زجاعلاو ةينلاب لخدي مكبألا : «رهاوج ا» يفو . ةيدنهلاو ةيكرتلا نم ىلوأ ةيسرافلا
 : جرفلا وبأ لاقو « ةيكلاملا نم ركب وبأ هلاق «ريبكتلا نع اًضوع هب ةالصلا حتفي رخآ قطن هيلع سيل

 . هناسلب لخدي : ليقو «مالسإلا هب لخد يذلا فرحلاب لخدي

 (ةيسرافلاب ةالصلا حتتفا نإف ) :م ظافلألا نم ركذ اب لصاح ميظعتلا يأ :ش ( لصاح وهو ) :م
 - ربكأ هللا عضوم لاق نب ةيمجعلاب سانلا نسلأ يف ىمست يتلا ةغللا يهو ةيسرافلا ةغللا يأ :ش

 « اكنض عضوم اكنت أرق نأب :ش ( ةيسرافلاب ) :م ةالصلا يف يأ :ش (اهيف أرق وأ ) :م - كزرب ياذح

 نأب :ش ( ةيسرافلاب ىمسو حبذ وأ) :م كلذ وحنو « دنع عضوم لطأ كسو «ءازج عضومازسو

 يف ءىراقلا وأ ربكم لا يلصملا نأ لاحلاو يأ :ش ( ةيبرعلا نسحي وهو ) :م - كزرب ياذح مانب - لاق

 الإ هئزجي ال: الاقو ةفينح يبأ دنع هأزجأ ) :م ةيبرعلا ةخللاب ظفلتلا نم نكمتم ةاشلل حباذلا وأ ةالصلا

 ةحيبذلا يف الإ ةردقلا دنع ةءارقلاو حاتتفالا يف هئزجي ال امهدنع ينعي :ش ( ةصاخ ةحيبذلا يف

 .زوجت اهنأو

 يف فالخلا ليقو « هزجعل :ش ( هآزجأ ) :م ةيبرعلا نسحي مل نإو يأ :ش ( نسحي مل نإو ) :م

 زجعلا دنع زاج امل نآرقلا ةوالت كلذ نكي مل ولو «قافتالاب هتالص دسفت ال و« اهب دادتعاللا

 ىلع نآرقلا ةءارق ضئاحلاو بنجلل زوجي ال اذهلو : «طيحملا» يف لاق « رعشلا داشنإو ريسفتلاك

 اهريغب ال ةيسرافلاب ةءارقلا ةفينح وبأ زوج اغنإ : يعذاربلا ديعس وبأ لاقو . ةيسرافلاب نآرقلا مظن

 يف فالخلا نأ حيحصلاو « ةنجلا لهآ ناسل امهنآ درو هنأل ةيبرعلاب ةيسرافلا برقل نسلألا نم

 هلقن ناک ام فيك زوجي : لیقو « نآرقلا مظن ىلع ناك اذإ زوجي اغنإ :انخیاشم ضعب لاقو « لكلا

 زوجي ال صقني نم ناك اذإامأ ٠ صالحخإإلا ةروسك ءانث ناك اذإ زوجياغنإ :ليقو « رافصلا
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 يف فسوي يبأ عمو ةيبرعلا يف - ىلاعت هللا همحر - ةفينح يبأ عم دمحمف حاتتفالا يف مالكلا امأ

 . اهريغل سيل ام ةيزملا نم اهل برعلا ةغل نأل ؛ ةيسرافلا

 حصألاو « هتالص دسفت - ارفسوي تشكي - أرقف [۹ةيآلا : فسوي ] € فسوي اولتقا :  هلوقك

 . لكلا يف زوجي : هنأ

 رخف لاق « ةيبرعلا ىنعم هنأ نقيتو اًقرح اهنم فذحي ال نأ طرشلا : «ىفصتسملا» ىفو

 اذإ اميف فالخلا اذه : يراخبلا لضفلا نب دمحم لاقو « هنيد يف مهتي ال نميف نأشلا :مالسإلا

 قيدنزلاو ىوادي نونجملاف نونجم وأ قيدنز وهف كلذ دمعت نمف دصق ريغ نم هناسل ىلع ىرج

 ةءارق وأ ارعش هانعم مضي مل ول ىتح ىنعملاب لالخإلاك نآرقلاب لخي مظنلاب لالخإلا نأل « لتقي

 . تنق وأ دهشت وأ ربك وأ ةعمجلا موي بطخ ول اذه ىلعو « سانلا مالك نم هنأل هتالص تدسف

 دق اونوكي نأ الإ فالخ الب زوجي ال :ليقو « فالخلا ىلع ليق ةيسرافلاب ماقأ وأ نذأ ولو

 . « عيبانيلا» يف هركذ ناك ناسل يأب هدرو مالسلاو حبذلاو ناإلا زاوج اوعمجأو ٠ كلذ اوداتعا

 ناذأ هنأ نوملعي سانلاو ةيسرافلاب نذأ نم نأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىور « طوسبملا »يفو

 . الف الإو زاج

 عوطقم ريغ هنأل زوجي ال نآرقلا ريسفتبو « ةفينح يبأ نع ناتياور دهشتلا يفو« طيحملا »يفو

 يلإ نوبرقتملا برقت ام :٠ هلوق لثمو « «هب يزجأ انأو يل موصلا» هبر نع ي هلوق لثم أرق ولو « هب

 ءاوس « زجي مل روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا نم أرق ولو « زوجي ال « مهيلع هتضرتفا امن يلإ بحأ ءيشب

 سأب ال هنأ ىلإ ريشي اذه اولاقو « دمحم للع اذكه « نآرقب سيل هنأل ال وأ ةيبرعلا نسحي ناك

 نإو « هدنع زوجي نآرقلا ىنعم هانعم ناك نإ ليقو « هركي ال «رداونلا» يفو « اهأرقي نأ بنجلل
 يفو «هتالص تدسف هانعم ملعي ناك نإو « هتالص دعب ولو زوجيال حيبستلا ىنعم هانعم ناك

 هريغ نمو هأزجأ ًاليلهتو اديمحتو اًحيبست ناك ام روبزلاو ليجنإلاو ةاروتلا نم أرق ول «ةضورلا»

 يفو . دمحأو كلام لاق هبو « همدعو زجعلا دنعو ةيسرافلاب ةءارقلاب أدبي ىعفاشلا دنعو . هئزجيال

 ةماعلا فحصم يف تسيل ةءارقب أرق ولو « قافتالاب هتالص دسفتال ةذاش ةءارقب أرق ول «يفاكلا»

 حصألاو «فسوي يبأ دنع هتالص دسفت -امهنع هللا يضر- بعك نب يبأو دوعسم نبا ةءارقك

 . ةءارقلا نم هب دتعي ال نكلو دسفي ال هنأ

 عمو ةيبرعلا يف ةفينح يبأ عم دمحمف ) :م ةالصلا حاتتفا يف يأ :ش ( حاتتفالا يف مالكلا امأ ) :م

 فسوي يبأ عمو « ىلاعت هئامسأ نم مسا لكل دمحم دنع زوجي ينعي :ش ( ةيسرافلا يف فسوي يبأ

 نم اهل برعلا ةغل نأل ) :م ةيبرعلا نع ارجاع ناك اذإ الإ فسوي يبأ دنع زوجي ال ينعي ةيسرافلا يف

 ( اهريغل سيل ام ) :م ةيلصأ ميملاو لعف هنم ىهني الو ةيزم هيلع هل لاقي « ةليضفلا نم يأ :ش ( ةيزملا

¥ 



 دنع نأ الإ « صنلا هب قطن امك يبرع موظنمل مسا نآرقلا نأ امهلوق هجوف ةءارقلا يف مالكلا امو

 .ناسل لكب لصحي ركذلا نأل ةيمستلا فالخب « ءايإلاك ىنعملاب ىفتكي ةيبرعلاب ةءارقلا نع زجعلا
 ء ةغللا هذهب اهيف نكي ملو ( نيلوألا ربز يفل هنإو # : ىلاعت هلوق - هللا همحر - ةفينح يبألو

 يقانغسلا هركذ « «يبرع ةنجلا لهأ ناسلو يبرع نآرقلاو يبرع انأ» : ةي هلوقك برعلا ةغل يأ :ش
 . ةنسلألا رئاس ىلع برعلا ناسل ليضفتو «رثألا ضرعم يف- مالسلا هيلع -هركذ : لاق مث

 مسا نآرقلا نأ ) :م دمحمو فسوي يبأ لوق يأ :ش ( امهلوق هجوف ةءارقلا يف مالكلا امأو ) :م
 هل صاصتخا ال ىنعملا نأل « برعلا ناسلب صوصخم ءيشل مسا يبرعلاو :ش ( يبرع موظنمل
 هب قطن امك ) :م يسرافلاب ةءارقلا زجت مل برعلا ناسلب اًصوصخم ناك امكف ناسل نود ناسلب
 :م همظن يبرعلاب دارملاو [ ۲ ةيآلا : فس وي ] € اًرع اتآرق هانلزنآ انإ :  یلاعت هلوق وهو :ش (صنلا

 يف ءيشلاب فيلكت مزلي اليك ةرورضلل :ش ( ىنعملاب ىفتكي ةيبرملاب ةءارقلا نع زجملا دنع نأ الإ )
 . ءايإلا هل زاج هنإف دوجسلاو عوكرلا نع زجع نمك راصو عسولا

 ىلع دري داريإ نع باوج ةقيقحلا يف اذهو ةحيبذلا دنع :ش ( ةيمستلا فالخب ءايإلاك ) :م

 دنع اًضيأ ةيمستلا زوجت ال نأ يضتقي رمألا ناك يبرع موظنمل امسا ناك ال نآرقلا نأ وهو امهيلوق
 ركذي ملام اولكأت الو » ىلاعت هللا لاق ركذلا ةيمستلاب دارملا نأ باوجلا ريرقتو « ةيبرعلا ريغب حبذلا
 . ةيبرعلا ىلع فقوتي الف ١١١] ةيآلا : ماعنألا ] 4 هيلع هللا مسا

 مهلوق يف نسحي مل وأ ةيبرعلا نسحي ناك ءاوس :ش ( ناسل لكب لصحي ركذلا نأل ) :م
 هلوق ةفينح يبألو ) :م عامجإلاب حصت « دوقعلاو ناعللاو «ماكحلا دنع ةداهشلا كلذكو ءاعیمج
 نأ نيعتف ةيبرعلا :ش ( ةغللا هذهب اهيف نكي ملو ۹١[ ةيآلا : ءارعشلا ]€ نيلوألا ربز يفل هنإو :ىلاعت

 . هب اًقاحلإ ازئاج ناكف هانعم ىلع لمتشي ةمجرتلا ليبس ىلع ةيسرافلاب ءورقملاو « اهيف هانعمب نوكي
 « ليوأتلا لبقي ال مكحم [ ۲ ةيآلا : فسوي 1 ( ابرع اًنآرق هانلزنأ انإ # : ىلاعت هلوق : تلق ناف

 بهذ نيرسفملا ضعب نأل لمتحم ۹١[ ةيآلا : ءارعشلا] (نيلوألا ربز يفل هنإو # : ىلاعت هلوقو

 . هب مكحملا كرتي فيكف الإ يبنلل ريمضلا نأ ىلإ
 ليزنتل هنإو» : ىلاعت هلوق يف رئامضلا كيكفتب يظفللا ديقعتلا ىلإ يضفي ديعب اذه : تلق

 . كلذ نع نوصم زجعملا مالكلاو ١۹۲[ ةيَالا : ءارعشلا ] ¢ نيملاعلا بر

 . ةجحلا موقت نيأ نمف نيضراعتم انوكي يكل ماكحألا يف امهيواست انملس : تلق نإف

 ربز يفل هنإو : هلوق لمتحيف امهدحأ لامعإ نم ىلوأ هجوب ناك ولو نيليلدلا لامعإ : تلق
 صاح مظنب لاغتشالاو ةاجانملا ةلاح اهنأل ةالصلا ةلاح ىلع ا ١ ةيآلا : ءارعشلا] € نيلوألا

 . ]١١١[ تاعوضوملا ةركذت . ١١١[ ] ةغيعضلا ةلسلسلا رظنا ()
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 ناك ناسل يأب ةءارقلا زوجيو ةرتاونملا ةنسلا هتفلاخم اًئيسم ريصي هنأ الإ « زجعلا دنع زوجت اذهلو

 دادتعالا يف فالخلاو تاغللا فالتخاب فلتخي ال ىنعملاو . انولت امل حيحصلا وه « ةيسرافلا ىوس

 ةبطخلاو دامتعالا هيلعو امهلوق ىلإ ةلأسملا لصأ يف هعوجر ىوريو « داسف ال هنأ مهنيب فالخ الو

 اذه ىلع دهشتلاو

 . ةالصلا ةلاح ريغ ىلع [ ۲ ةيآلا : فسوي ] 4 ايبرع اتآرق هانلزنأ انإ # : هلوق لمحيو ةقرلاب بهذي

 ةءارقلا :ش ( زوجت ) :م مظنلا اذهب ربزلا يف نكي مل نآرقلا نوكلو يأ :ش ( اذهلو ) :م

 الإ ) :م اآرق نآرقلا ريغ لعجي ال زجعلا نأ كش الو « ةيبرعلا نع :ش ( زجعلا دنع ) :م ةيسرافلاب

 اًئيسم ريصي ) :م ةيسرافلا ةءارقلاب يلصملا نأ الإ يأ ةفينح يبأ دنع هأزجأ هلوق نم ءانثتسا :ش (هنأ

 . ةيبرعلاب ةءارقلا يهو :ش ( ةرتاوتملا ةنسلا هتفلاخمل

 ىلع ناك ناسل يأ نم امهريغو ةيدنهلا وأ ةيكرتلاب :ش ( ناك ناسل يأب ةءارقلا زوجيو ) :م

 امك : هانعم لب « ءانثتساب سيل اذهو « ةيسرافلا ةغللا ريغ ينعي :ش (ةيسرافلا ىوس ) :ملوألا هلوق

 وه) :م لوألا هلوق ىلعاذه نكل « ناك ناسل يأ نم اًضيأ اهريغب زوجي ةيسرافلاب هدنع زوجي

 : لاق نإف يعذربلا ديعس يبأ لوق نع هب زرتحاو « تناك ةغل يأب ةءارقلا زاوج يأ :ش ( حيحصلا

 . ةيبرعلا نم ةيسرافلا برقل ةنسلألا نم اهريغ نود ةيسرافلاب ةءارقلا ةفينح وبأ زوجي اغإ

 ال هنإف ۱۹١( ةيآلا : ءارعشلا )€ نيلوألا ربز يفل هنإو # : ىلاعت هلوق وهو :ش ( انولت ام ) :م

 :ش (تاغللا فالتخاب فلتخي ال ىنعملاو ) :م ةيسرافلاب نكي مل كلذك برعلا ةغلب اهيف نكي مل

 نأ يف روكذملا فالخلا نأ يأ :ش ( دادتعالا يف فالخلاو ) :م لقنلا دنع ىنعملا ىلع دامتعالا نألو

 اهنع دتعي لوألا هلوق ىلع ةفينح يبأ دنعف ؟ ال مأ ةيبرعلاب ةءارقلا نع دتعي له ةيسرافلاب نآرقلا

 نأل رظن هيف يلو : يزارتألا لاق . ةالصلل :ش ( داسفال هنأ مهنيب فالخالو ) :م ال امهدنعو «

 سانلا مالك نم تناك نآرقلا ةءارق نكي مل اذإف « امهدنع نآرقلا ةءارقب تسيل يسرافلاب ةءارقلا

 . ةالصلل دسفم وهو

 ىلع سيل نآرقلا ةءارق ريغ ةيسرافلاب ةءارقلا نوك نأل حيحص ريغ رظناذه :تلق

 . هجو لك نم سانلا مالك نم نكي ملف ًضيأ امهدنع زجعلا دنع زوجي اذهلو « هقالطإ

 ةءارقلا ينعي :ش ( ةلأسملا لصأ يف ) :م ةفينح يبأ عوجر يأ :ش ( هعوجر ىوريو ) :م

 :م هريغو يزارلا ركب وبأ هاور دمحمو فسوي يبأ لوق ىلإ يأ :ش ( امهلوق ىلإ ) :م ةيسرافلاب

 مسا نارقلا نإف ‹ عامجإلا ةلزنم هليزنتلو « دامتعالا عوجرلاب لوقلا ىلع يأ :ش ( دامتعالا هيلعو)

 . عامجإلاب اعيمج ىنعملاو مظنلل

 اذه ىلع ) :م تادعقلا يف تايحتلا ةءارق يأ :ش ( دهشتلاو ) :م ةعمجلا موي :ش ( ةبطخلاو ) :م
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 بوشم هنأل ؛ زجي ال مل رفغا مهللاب ةالصلا حتتفا ولو « فراعتلا ربتعي ناذألا يفو فالتخالا
 ءهللأ اي هانعم نأل هئزجي : ليق دقف « مهللا» : هلوقب حتتفا ولو ء اًصلاخ اًميظعت نكي ملف هتجاحب
 ىرسيلا ىلع.ىنميلا هديب دمتعيو : لاق . الاؤس ناكف «ريخب انمآ هلأ اي هانعم هنأل هئزجی ال : لیقو

 ينعي :ش ( فراعتلا ربتعي ناذألا يفو ) :م امهل اًقالخ ةفينح يبأ دنع زوجي ينعي :ش ( فالتخالا

 ناذألا نم دوصقملا نأل ربتعملا كاذف رخآ ناسلب ناك نإو « ربتعملا وهف اًيبرع ناك نإف سانلا فرع
 ليق « فراعتملا ربتعملا ناذألا يفو هلوق : لمكألا لاقو « فراعتملا وهاب لصحي وهو < مالعإلا
 ناذألاو « ةنس هنوكل ناذألا نم اًرطخ مظعأ اتكر اهنوكل ةالصلا يف نآرقلا ةءارق لاقي امع باوج
 لب ءاًقلطم ناذألا زاوج مدع ملسن ال انأ ههجوو نآرقلا ةءارق تزاج فيكف « ةيبرعلا زيغب زوجي ال
 سانلاو ةيسرافلاب نذ ول ةفينح يبأ نع ىور - هنع هللا يضر- نسحلا نإف « فراعتملا هيف ربتعي

 . مالعإلا وهو دوصقملا لوصح مدعل زوجي ال نوملعي ال اوناك نإو « زاج ناذأ هنأ نوملعي

 . ةياردلا بجاص مالك نم هلقن : تلق

 سيلو ةلأسملا هذه ركذي مل يرودقلاو « عماجلا» يف دمحم لاق وأ فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 يأ :ش ( هنأل ) :م هحاتتفا :ش ( زجي مل يل رفغا مهللاب ةالصلا حتتفا ولو ) :م لاق خسنلا ضعب يف

 رابتعالاو :ش ( اًصلاخ اًميظعت نكي ملف هتجاحب ) :م طلتخم يأ :ش ( بوشم ) :م اذهب هحاتتفا نأل
 وهو :ش ( هئزجي : ليق دقف ) :م مهللا : هلوقب حتتفا ينعي :ش ( مهللا لاق ولو ) :م صلاخلا ميظعتلل

 لوق وهو :ش ( هئزجی ال : لیقو ) :م ارکذ ضخمتیف :ش ( هللا ای هانعم نال ) :م ةرصبلا لهأ لوق
 نكي ملف :ش (الاؤس ناکف ) :م ريخ اب اندصقا يآ :ش (ریخب انمآ هللا اي هانعم نأل) :م ةفوكلا لهأ

 . بيرق نع یضم امیف هانققح دقو امیظعت
 لاق ءاكتالا دامتعالا :ش ( ىرسيلا ىلع ىنميلا هديب دمتعيو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 ىلع ىنميلا هفك طسو عضو: كانه دامتعا ريسفت و« تأكتا ءيشلا ىلع تدمتعا : يرهوجلا

 امو « يزارتألا دنع ةدئاز ءابلاو دصقي ينعي دمتعي ليق امو : يزارتألا لاقو « ىرسيلا هفك رهظ

 . رظن هيفف ىینمیلا هدي عضو دصقي ینعمب دمتعی لیق

 دصق دمتعا ينعي ناويدلا نع لقن يقانغسلا نأل فعض رظنلا اذه يفو يقانغسلا هلئاق : تلق

 ةعبرأ ديلا عضول نإ مث« هلحم نع رظنلا غازو ةدئاز ءابلا نوكت نذإف ءابلا نودب ىدعتي دصقو
 .هتقوو «هناكمو ءهتفصو ‹عضولا لصأ :هجوأ

 لوق وهو «ملعلا لهأ ةماعو قاحسإو دمحأو يعفاشلا لاق هبو عضياندنعف : لوألا امأ

 هلوقب اذه ىلإ فنصملا راشأو « كلام نع رذنملا نبا هاكحو «يروثلاو يعخنلاو ةريره يبأو يلع

 ريبزلا نبا لوق وهو «هيدي لسري روهشملا يف كلام دنعو ‹ ىرسيلا ىلع ىنميلا هدي دمتعيو

 « لاسرإلاو عضولا نيب ريخي : يعازوألا لاقو ٠ برعلا لهأ لمع هيلعو نيريس نباو نسحلاو

۱۸۰ 



 « ةرسلا تحت لامشلا ىلع نيميلا عضو ةنسلا نم نإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ‹ ةرسلا تحت

 . حارتسالل ىرسيلا ىلع ىنميلا عضو كلذ ىلع لاط نإف : ةملس نب دعس نب ثيللا لاقو

 «ىرسيلا هغسر ىلع ىنميلا هفك نطب عضي يلصملا نأ يهو عضولا ةفص وهو : يناثلا امأو

 همك عضي ليق« عضولا ةياورلا رهاظ يف ركذي مل :يربولا لاقو « فكلا طسو غسرلا نوكي
 لاقو ‹ لصفملا ىلعاهعضو حصألاو «رسيألا هعارذ ليقو « ىرسيلا هفك ىلع ىنميلا

 اهعضي : دمحم لاقو «ىرسيلا هدي غسر ىلع ىنميلا هدي عضي فسوي يبأ نع : يباجيبسألا

 نأل يلإ بحأ فسوي يبأ لوق : يناودنهلا رفعج وبأ لاقو « فكلا طسو غسرلا نوكيو كلذك

 ذخألا نم مزلي هنأل - راتخملا وهو - ماهبإلاو رصنخلاب ذخآيو“« ديفملا »يفو « ةدايزو اًعضو هيف

 لاقو « دوادو دمحأو يعفاشلا لاق هبو «نيألا هفكب رسيألا هعوك ذخأي «ةياردلا» يفو « عضولا

 نم ريثك نسحتساو« ضبقي الو ًالوط غسرلا ىلع هعباصأ نطاب عضي :دمحمو فسوي وبأ

 ىلع ماهبإلاو رصنخلاب قلحيو ىرسيلا ىلع ىنميلا هفك نطاب عضي نأب امهنيب عمجل ا انخياشم
 . غسرلا

 دنعو :ش ( ةرسلا تحت ) :م هيدي عضي يأ ؛ امهعضيو : هلوقب هيلإ راشأ هنأكف : ثلاثلا امأو

 نبا ةياور يفو « هردص تحت «طيسولا »يفو « «يواحلا» يف هركذ« ردصلا ىلع يعفاشلا

 يف ريخم وهو «هردص تحت ىرسيلا نم عوكلاو مصعملا ىلع ىنميلا عضي :كلام نع نوشجاملا

 يلع لوق اذه :ش ( ةرسلا تحت لامشلا ىلع نيميلا عضو ةنسلا نم نإ ب هلوقل ) :م بهشأ ةياور

 . حيحص ريغ اإ يبنلا ىلإ هدانسإو - هنع هللا يضر - بلاط يبأ نبا

 دنع هازعو «امهيننس» يف هتهج نم يقهيبلا مث ينطقرادلاو «هدنسم» يف دمحأ هاور امغنإو

 ركاسع نبا هزعي مل كلذلف « دواد يبأ خسن دحأ يف دوج وب سيلو دواد يبأل هماكحأ يف قاحسإ

 نبا ةياور نم يه يتلا ةخسنلا يف دج وي اغنإو« هرصتخم» يف يرذنملا هركذ الو هيلإ «فارطألا »يف

 نع ةفيحج يبأ نع يئاوسلا ديز نب دايز نع يطساولا قاحسإ نب نمحرلا دبع ثيدح نمو ةساد
 وبأو دمحأ لاقو «« ةرسلا تحت فكلا ىلع فكلا عضو ةنسلا »: لاق هنأ - هنع هللا يضر- يلع
 ‹ ءيشب سيل :نيعم نبا لاقو . ثيدحلا ركنم يطساولا ةبيش وبأ ثراحلا نب نمحرلا دبع : متاح

 “ ملسم حرش » يف ةصالخلا يف يوونلا لاقو « فرعي ال ديز نب دايزو ءرظن هيف : يراخبلا لاقو

 ظفللا اذه - ةنسلا نم يأ - هنع هللا يضر - يلع لوقو «هفعض ىلع قفتم فيعض ثيدح وه

 مسا قلطأ اذإ يباحصلا نأ ملعاو :«يصقتلا» يف ربلا دبع نبا لاقو < مهدنع عوفرملا يف لخدي

 ةنس مهلوقك اهبحاص ىلإ فضت مل ام هريغ اهقلطأ اذإ اذكو « ةي يبنلا ةنس هب دارم اف ةنسلا

 . كلذ هبشأ امو «نيرمعلا

 )١( دنسملا يف دمحأ هاور : فيعض )١/ ١٠١( فيعض وهو يطساولا قاحسإ نب نمحرلا دبع هب درفتو .
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 ‹لاسرإلا ىف - هللا همحر - كلام ىلع ةجح وهو

 يأ :ش ( لاسرإلا يف كلام ىلع ةجح ) :م - هنع هللا يضر - يلع ثيدح يأ :ش ( وهو ) :م

 ىلع نيديلا عضو يف يأ« ردصلا ىلع عضولا يف يعفاشلا ىلع ةجحو « نيدبلا لاسرإ يف
 . ردصلا

 ثيدحلا مواقي ال فيعض ثيدح وهو يعفاشلا ىلع ةجح ثيدحلا نوكي فيك : تلق نإف

 يف ةيزخ نبا هجرخأ رجح نب لئاو ثيدح وه يعفاشلاو كلام اهب جتحا يتلا راثآلاو حيحصلا
 . «هردص ىلع ىرسيلا ىلع ىنميلا هدي عضوف ةا هللا لوسر عم تيلص» : لاق «هحيحص»

 هدي عضي یب هللا لوسر ناک » : لاق سواط نع یسوم نب نامیلس یور «مامإلا» يفو
 . «ةالصلا يف هردص ىلع ىنميلا

 لصف  ىلاعت هلوق اهنمو ةرسلا ىلع هدي عضي ةا هنأ - هنع هللا يضر - ةريره وبأ ىورو
 أرق - هنع هللا يضر - يلع نعو« كردص ىلع كدي عض يأ ( ۲ ةيآلا : رثوكلا ) € رحناو كبرل
 يضر - ذاعم ثيدح نم يناربطلا جرخأو « هردص ىلع ىرسيلا ىلع ىنميلا هدي عضوو ةيآلا هذه
 مث امهلسرأ ربك اذإف « هينذأ لابق هيدي عفر هتالص يف ناك اذإ ناك » ةي هللا لوسر نأ - هنع هللا

 . « هلامش ىلع هنیی عضی هنأ ابر و « تکس

 يذلا ثيدحلاو « كلام ىلع ةجح هنوكو ةريثك قرط نم تبث هنإف عضولا سفن امأ : تلق

 نوك امأو «ناطقلا ىيحيو ةبعش هبذكو دحج نب بصحلا نع يناربطلا هجرخأ يذلا هب قلعت
 ثيدحو ء«رخألا ثيداحألا هضراعت لئاو ثيدحب هقلعت نأل ءرهاظف اهب اًجوجحم يعفاشلا

 ‹ هيف ملكتي یسوم نب نامیلس ثیدح نأ ىلع « هب لالدتسالا یری ال وهو لسرم سواط
 نم دارملا نأل رهاظ ريغ ةيآلاب هلالدتساو بابلا اذه ىف اًصن هنوك يف رهاظ ريغ ةريره يبأ ثيدحو
 هضراعي - هنع هللا يضر - يلع نع هاور يذلاو ديعلا ةالص دعب ةيحضألا - رحناو - هلوق
 ءازوجلا يبأ نع يركبلا كلام [نب] ةنوميم نب رمع ثيدح نم يقهيبلا ىورو « باتكلا ثيدح
 يف لامشلا ىلع ىنميلا عضو ( ۲ ةيآلا : رثوكلا ) 4 رحناو كبرل لصف# : سابع نب هللا دبع نع
 ا هللا لوسر ناك» لاق هيبأ نع بله نب ةصيبق ثيدح جرخأ نأ دعب يذمرتلا لاقو . ةالصلا
 باحصأ نم ملعلا لهأ دنع هيلع لمعلاو « نسح بله ثيدح : °هنمیب هلامش ذخأیف انمۇي
 ىأرو « ةالصلا يف هلامش ىلع هنيي لجرلا عضي نأ نوري مهدعب نمو نيعباتلاو يَ يبنلا

 نأ يغبني هيلعو لامشلا ىلع نيميلا عضو ةفص يف ءيش حصأ هنأ الإ لاسرإلا ثيدحلا اذه يف حجارلا : تلق (۱)

 . لمعلا نوكي

 . لسرم وهو [۷1۹] دواد وبآ هاور (۲)

 . حيحص نسح : يذمرتلا لاقو . حيحص هدانسإو ]1٥۹[ هجام نبا ‹[۲۰۷] يذمرتلا هاور ()
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 ىلإ برقأ ةرسلا تحت عضولا نأل « ردصلا ىلع عضولا يف - هللا همحر - يعفاشلا ىلعو

 هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع مايقلا ةنس دامتعالا مث« دوصقملا وهو « ميظعتلا

 « الف ال امو هيف دمتعي نونسم ركذ هيف مايق لك نأ لصألاو .ءانثلا ةلاح لسري ال ىتح -ىلاعت

 ‹ ةزانحجلا ةالصو ‹ تونقلا ةلاح يف دمتعيف ‹ حيحصلا وهو

 عساو كلذ لكو« ةرسلا تحت امهعضي نأ مهضعب ىأرو « ةرسلا قوف امهعضي نأ مهضعب
 . يزارتألا هلاق « ةداتق نب ديزي همساو ءاهلا مضب بلهو « مهدنع

 لاقيو ءءاف فلألا دعبو نونلا اهدعب فاقلا مضب ةفانقو ديز لاقيو ةداتق نب ديزي : تلق

 . ةداتق

 ناكف ةالصلا يف نايبإلا رون ظفح هيفو « عوشخلا يف غلبأ ردصلا ىلع عضولا : تلق نإف

 نيديلا عضو : «يواحلا» يف يدرواملا لاقو « ةرسلا تحت عضولاب ةروعلا ىلإ هتراشإ نم ىلوأ
 .ةروعلا ىلع امهعضو نم عوشخلاو عوضخلا يف غلبأ ردصلا ىلع

 ىلإ برقأو باتكلا لهأب هيبشتلا نم دعبأو ميظعتلا ىلإ برقأ ةرسلا تحت عضولا : تلق
 رضي ال ةروعلا ىلع امهعضوو عونم يدرواملا هلاق امو ‹ طوقسلا نع رازإإلا ظفحو ةروعلا ةرتس

 عضت اذهلو «هسفن قح يف ةروعلا مكح اهل سيل ةروعلا نأل لئاح ريغب ناك ول اذكو بايثلا قوف

 ‹ كولملا يدي نيب لعفي امك ميظعتلا ىلإ برقآ انلق امو « ةروع ناك نإو ءاهردص ىلع اهيدي ةأرملا

 . نسي دق ءاسنلاب هبشت ردصلا ىلع امهعضو يفو

 برقأ ةرسلا تحت ) :م نيديلا عضو يآ :ش ( عضولا نأل) :م :هلوقب كلذ ىلإ فنصملا راشأو

 . بابلا اذه يف دوصقملا وهو « نيديلا عضو نم ميظعتلا يأ :ش ( دوصقملا وهو ميظعتلا ىلإ

 انركذ دقو ‹ نيديلا عضو تقو وهو عبارلا مسقلا نايب ىلإ ةراشإ هذه :ش ( دامتعالا مث ) :م

 تقو عبارلاو « هانركذ دقو « هناكمو «هتفصو «عضولا سفن :هجوأ ةعبرأ نيديلا عضول نأ

 ةنس ) :م ىرسيلا ىلع ىنميلا هدي دامتعا يأ دامتعالا مث هلوقب كلذ ىلإ فنصملا راشأو < عضولا

 ‹« مهللا كناحبس ةءارق ةلاح يأ :ش ( ءانثلا ةلاح لسري ال ىتح فسوي وبأو ةفينح يبأ دنع مايقلا

 . دمتعا ةءارقلا يف ذخأ اذإف ةءارقلا ةنس هنأ : دمحم نعو

 يأ :ش ( الف ال امو هيف دمتعي نونسم ركذ هيف مايق لك نأ ) :م بابلا اذه يف :ش ( لصألاو ) :م

 باحصأ لوق نع هب زرتحا :ش ( حیحصلاوهو ) :م هيف دمتعي ال نونسم ركذ هيف نوکی ال امو
 مايق لك يف دمتي هنإ اولاق ثيح امهريغو يريخل ا هللا دبع يبأ مامإلاو يفسنلا يلع يبأك يلضفلا

 نم ديلا لاسرإ مهبهذم نإف -هللا مهنعل -ضفاورلا فالخل اًقيقحت ال وأ نونسم ركذ هيف ناك ءاوس

 اذه :ش ( ةزانجلا ةالصو تونقلا ةلاح يف دمتعيف ) :م ةالصلا لوأ نم مهفلاخن نحنف ةالصلا لوأ

 تونقلا ةءارق ةلاح يف امهلسري الو هيدي عضيف يأ ءافلاب هركذ كلذلف «روكذملا لصألا بسحب
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 نعو . هرخآ ىلإ « كدمحبو مهللا كناحبس : لوقي مث . دايعألا تاريبكت نيبو ةموقلا يف لسريو

 ؛هرخآ ىلإ « يهجو تهجو » : هلوق هيلإ مضي هنآ - هللا همحر - فسوي يبأ

 . ةزانجلا ةالص يف كلذكو «نونسم رکذ هنأالا

 نيبو ) :م نونسم ركذ هيف سيل هنأل عوكرلا نم ةموقلا يف يأ :ش ( ةموقلا يف لسريو ) :م
 ركذ ال يتلا دئاوزلا تاريبكتلا هب دارأو نيديعلا تاريبكت نيب اًضيأ لسري يأ :ش ( دايعألا تاريبكت

 يف لسري« ةريخذلا)يفو ‹ ةئالثلا انئاملع نيب قافتاب امهنيب هيدي عضي الف < ةءارق الو اهنيب اهيف

 مكاحلاو «يفسنلا يلع وبأ لاق هبو دمتعي : ليقو « دامتعالا هيلعو دمحم لمعل هدنع ةموقلا

 ال نأ لاسرإلا ىنعم : ليقو « لفسأ نب دمحم باحصأ دهازلا ليعامسإو بتاكلا نمحرلا دبع

 دنعو «ءادلا ةلاح امهلطبي نأ ليقو « ةزانجلا ةالصو ةموقلاو تونقلا يف هراسي ىلع هنيي عضي

 ‹ حيبستلاو ءانثلا يف عرشي نأ ىلإ لسري : رافصلا مساقلا وبأ لاقو « اقلطم مايقلا ةنس وه مهضعب
 تونقلا دنعو ةزانجلا ةالص يفو ‹ريبكتلا نم غرفيامل هلامش ىلع هنيي عضي هنأ يواحطلا راتخاو

 . دنقرمس خیاشم رایتخا وهو « امهعضي نأ دمحمو فسوي يبأ نع ةفينح يبأ نع

 عماجلا» يفو « ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور وهو ءامهلسري هنأ انباحصأ نعو يخركلا ركذو

 ىرسيلا ىلع ىنميلا هدي عضيو اًمئاق نئمطي عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ةميلس يبأ نع ؛رغصألا
 . ةعيشلل ةفلاخم دمتعي مايقلا لاط اذإ ليقو ‹ دوجسلل طحني ىتح

 ريبكتلاب عورشلا دعب يلصملا لوقي مث يأ :ش (هرخآ ىلإ كدمحبو مهللا كناحبس لوقب مث ) :م
 دمحأو يعخنلاو دوعسم نب رمعو قيدصلا ركب وبأ : مهنم ءاملعلا رثكأ لاق هبو ٠ مهللا كناحبس
 يف دمحم لاقو « مهريغو نيعباتلا نم ملعلا لهأ دنع لمعلا هيلعو : يذمرتلا لاق « قاحسإو

 . كريغ هلإ الو كؤانث لجو « كمسا كرابتو كدمحب مهللا كناحبس ةنيدملا لهأ ىلع جحلا باتك

 هرخآ ىلإ مهللا كناحبس هلوق ىلإ مضي يلصملا نأ يأ :ش ( هيلإ مضي هنأ فسوي يبأ نعو ) :م

 اًقينح ضرألاو تاومسلا رطف يذلل يهجو تهجو» : همامتو :ش ( هرخآ ىلإ يهجو تهجو ) :م : هلوق

 انأو ترمأ كلذبو هل كيرش ال نيملاعلا بر هلل يتامو يايحمو يكسنو يتالص نإ «نيكرشملا نم انآ امو

 يل رفغاف « يبنذب تفرتعاو يسفن تملظ كدبع انأو « يبر ‹ تنأ الإ هلإ ال كلملا تنأ مهللا نيملسملا لوأ

 ‹ تنأ الإ اهنسحأل يدهي ال هنإ قالخألا نسحأل يندهاو « تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإ «اعیمج يبونذ

 سيل رشلاو كدي يف هلك ريخلاو كيدعسو كيبل «تنأ الإ اهئيس ينع فرصي ال هنإ اهئيس ينع فرصاو

 يذمرتلاو دواد وبأو يراخبلا هاور . «كيلإ بونآو كرفغتسأ « تيلاعتو تكرابت كيلإو كب انأو كيلإ
 حرصي ملو « « نيملسملا لوأ انأو » : هلوق ىلإ تهجو لوقي فسوي يبأ دنع نكلو «ةجام نباو

 . ريبكتلا دعب ءانثلا لبق وأ ءانثلا دعب تهجو : لوقي يلصملا نأ فنصملا

 حرش يف لاقو ‹ ةءارقلا لبق ءانثلا دعب يلصملا لوقي رصحل او : «فلاتخملا »يف لاقو
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 وبا لاق : لاق ثيح عطقألا حرش يف اذكو « رخأ وأ حيبستلا ىلع كلذ مدق ءاش نإ : «يواحطلا

 لعجوا ةياردلا» يفو « ءاش امهيأ مدقت تهجو هلوق نيبو اذه نيبو اذه نيب عمجي : فسوي

 . ءاش امهيأب أدبي ةياور يفو «ريخم ةيارر يفو « ىلوأ مهللا كناحبس ةيادبلا
 كحبسن هانعمو فرصني ال حيبستلل ملع ناحبس <« ةيردصملا ىلع بوصنم كناحبس : هلوق

 اًملع لعجو هلعف كرت هنأ الإ هللا ناحبس حبسأ : لصألاو « كناحبس كدمحنو كئالآ عيمجب

 . صقنلا تافص نم هيزنت حيبستلاو « رداصملا نم هريغك عفري ملو نوني ملف حيبستلل

 . دحاوب ًالوأم ناك اذإ الإ فاضي ال ملعلا ذإ فيضأ ام اًّمَلع ناحبس ناك ول : تلق نإف

 فاضم ريغ درفم هلامعتساو الف فيضأ اذإ امأ اًقاضم نكي مل اذإ اًملع نوكي اغنإ : تلق

 واولا فذحب كدمحب مهللا كناحبس لاق اذإ : ةفينح يبأ نعو . تحبس كدمحبو : هلوق « ليلق

 . «ةيريهظلا ىواتف» يف اذك باصأ دقف

 ريثكلا ريخلا ةكربلاو « مهتافصو نيقولخملا ءامسأ نع مظاعت يأ . كمسا كرابت : هلوق

 توبثلا وهو لبإلا كورب نم و« رثكو ماد اذإ ضوحلا يف ءاملا كرب نم ةقتشم يه : ليق « مئادلا

 كتمظعو كلالج الع يأ ؛ كدج ىلاعتو : هلوق « ديازتو رثكو كريخ ماد لاق هنأك رارمتسالاو

 يذلل : هلوقو . فوذحم هيلإ هجوما يهجو تهجو :هلوق . كانغ ليقو ‹ كناطلسو ككلم زعو

 رطفلاو « قلخ يأ ؛ رطف : هلوق . اًداقنم وأ اعشاخ تلبقأ : ليق هنأك ًاًمينح اذكو ءايلا نم لاح
 . هعارتخاو ءيشلا ذاختا

 ىلع ناك نم فينحلا: ديبع وبأ لاقو « قحلا ىلإ لئاملا دارملاو لئاملا فينحلا ؛ اًقينح : هلوق

 هللا ىلإ هب برقت ام لكو ةدابعلاو ةعاطلا نيسلاو نونلا مضب يكسنو : هلوق . ميهاربإ نيد
 لثم اكسن كنيب كسن دقو « دباعلا كسانلاو . ةعيرشلا هب ترمأ ام نيسلا نوكسب كسنلاو « ىلاعت

 . ةحيبذلا كسنلاو « عفد اذإ ًارصن رصني رصن

 نمو « بذكلا مزلي الثل كلذك لوقي امنإ نيملسملا نم انأو : هلوق . ناردصم تامملاو ايحملاو

 كيبل : هلوق . نآرقلا يف ام ةدارإل دسفت ال ليقو « بذكلل هتالص دسفت ليق نيملسملا لوأ انأ لاق

 اذك ىلع بلأو ناكم اب بل نم ذوخأم وهو« براي كل يتباجإ يأ يدانملا ةباجإ يهو « ةيبلتلا نم

 وهو« ةباجإ دعب ةباجإ يأ ريركتلا ىنعم يف ةينثتلا ظفل ىلع الإ لمعتسي ملو «هقرافي ملاذإ
 ليلهتلاك كيبل نم ةيبلتلاو « بابلإ دعب اًبابلإ تلق كنأك رهظي ال لماعب ةيردصملا ىلع بوصنم
 . هللا الإ هلإ ال نم

 وهو « داعسإ دعب اداعسإو ةدعاسم « دعب تدعاس .كتعاط تدعاس يأ ؛كيدعس : هلوق
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 . كلذ لوقب ناك مالسلا هيلع يبنلا نأ - هنع هللا يضر - يلع ةياورل

 . ادرفم كيدعس عمسي مل : ينزملا لاق لامعتسالا يف رهظي ال لعفب ةبوصنملا رداصملا نم

 .ءاملعلل لاوقأ ةسمحخ هيف : يوونلا لاق - كيلإ سيل رشلاو : هلوق

 نب ىيحيو هيوهار نب قاحسإو ليمش نب رضنلاو ليلخلا هلاق « كيلإ هب برقتي ال : اهدحأ
 . يرهزألاو نيعم

 نإو ءرشلا برو ريزاتخلاو ةدرقلا قلاخ اي لاقي الف «هدارفنا ىلع كيلإ فاضي ال : يناثلا
 . انباحصأ لوق اذه : تلق .هریغو ينزلا نع يورم وهو « «يش لک قلاخ اي لاقي ناک

 . حلاصلا لمعلاو بيطلا ملكلا دعصي اغإو« كيلإ دعصي ال رشلا : ثلاثلا

 ىلإ ةبسنلاب رش وه امنإو « ةخلاب ةمكحب هتدجوأ كنإف كيلإ ةبسنلاب ارش سيل رشلا : عبارلا
 . مهيف هدادع ناك اذإ نالف ينب نالف كلوق نإ « يباطخل ا هاكح نيفئاخلاو نيقولخملا

 ؛ كب : هلوق ىلع فطع كيلإو : هلوق . ةيربخلا ىلع عفرلا لحم يف ًادتبم كب انو : هلوق

 . كلذ وحنو كيلإ هجوتمو كيلإ ءىجتلم انأو ىنعملاو . كيلإ انأو يأ

 -هنع هللا يضر - يلع ثيدح نم بيرغ اذه :ش ( ةَ هنأ - هنع هللا يضر - يلع ةياورل ) :م

 هدحو تهجو ىلع لدي انإو« تهجو نيبو مهللا كناحبس نيب عمحجلا ىلع لدي ال اذه عم هنأو
 : هلوق ىنعم نأل

 كناحبس هلوق كلذ نم مزلي الو« تهجو لوقي ايب يبنلا ناك يأ :ش ( كلذ لوقي ناك ) :م

 ثيدحب امهنيب عمجلا نم هيلإ بهذ اميف فسوي يبأل فنصملا لدتسي نأ يغبني ناكو « هعم
 هنع نكسلا نب دمحم نع «همجعم» يف يناربطلا هجرخأ - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع

 ضرألاو تاوامسلا رطف يذلل يهجو تهجو : لاق ةالصلا حتتفا اذإ م هللا لوسر ناك : لاق
 هلإ الو كدج ىلاعتو كمسا كرابتو كدمحبو مهللا كناحبس « نيكرشملا نم ان امو اًملسم اًقینح

 لوأ انأو ترمأ كلذبو هل كيرش ال «نيملاعلا بر هلل يتامو يايحمو يكسنو يتالص نإ «كريغ

 « ءيشب سيل : نيعم نبا نعو . ةريثك ةعامج هفعض رماع نب هللا دبع هدانسإ يفو “""“ نيملسلا
 حتتفا اذإ ناك ةي هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر - هللا دبع نب رباج ثیدح نم يقهيبلا یورو

 تهجو كريغ هلإ الو كدج ىلاعتو كمسا كرابتو كدمحبو مهللا كناحبس : لاق ةالصلا

 هللا يضر - بلاط يبأ نب يلع نع «عماجلا »هباتك يف هيوهار نب قاحسإ ىورو . ھ۱” يهجو

 . )٠٠٦/۲( عمجملا يف يمثيهلا هلعأ ()

 . حيحص هدانسإو ١( /۲) نتسلا يف يقهيبلا هاور ()
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 ًأرقو ربك ةالصلا حتتفا اذإ ناك » : مالسلا هيلع يبنلا نأ - هنع هللا يضر - سن ةياور امهلو

 : هلوقو ‹ دجهتلا ىلع لومحم هاور امو « اذه ىلع دیزی الو « هرخآ ىلإ كدمحبو مهللا كناحبس

 ‹ ضئارفلا يف هب يتأب الف ريهاشملا يف ركذي مل « كؤانث لجو »

 تهجو نيبو < كدمحبو مهللا كناحبس نيب هتالص لوأ يف عمجي ناك هنأ ةي يبنلا نع - هنع

 اذه : متاح وبآ لاقو . یھتنا «يلإ بحأ امهنيب عمجملاو: قاحسإ لاق . امهرخآ ىلإ يهجو

 . "ةلتعم هثيداحأو ىنئادملا مساقلا نب دلاخ ةياور نم هنأل هل لصأ ال عوضوم لطاب ثيدح

 اذإ ناك ةي يبنلا نأ - هنع هللا يضر - سنأ ةياور ) :م دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م

 نم ينطقرادلا هاور ثيدحلا اذه :ش ( هرخآ ىلإ كلدمحبو مهللا كناحبس ًأرقو ربك ةالصلا حتتفا

 هماهبإب يذاحي ىتح هيدي عفر مث ربك ةالصلا حتتفا اذإ ةي هللا لوسر ناک » سنا نع دیمح ثیدح

 نع حيرش نب دباع نع رخآ قيرط نم جرخأو " خلإ «كدمحبو مهللا كناحبس لوقي مث هينذأ
 الو) :مهوحن . خلإ مهللا كناحبس :لوقي مث ربك ةالصلا حتتفا اذإ ناك ةي يبنلا نأ كلام نب سنأ

 . خلإ مهللا كناحبس ىلع يلصملا ديزي الو يأ :ش ( اذه ىلع ديزي

 لابقتسالا وهو :ش ( دجهتلا ىلع لومحم ) :م فسوي وبأ هاور امو يأ :ش ( هاور امو ) :م

 يورم دمحمو ةفينح وبأ هيلإ بهذ امو « رهسلا دجهتلا لصأو ةعس لفاونلا يفو ليللاب لفاونلاب

 - مهنع هللا يضر - ةشئاعو ةديربو رباجو يردخلا ديعس يبأو دوعسم نباو رمعو سنأ نع

 . مهللا كناحبس لاق ربك ةالصلا حتتفا اذإ ةَ يبنلا ناك :اولاق

 وبأو يي يبنلا ناك : لاق هنأ - هنع هللا يضر - سنأ نع ملسمو يراخبلا جرخأ: تلق نإف

 نيملاعلا بر هلل دمحلاب ةءارقلا نوحتتفي نامثعو رمعو ركب

 ال اوناك مهنأ هانعم : -هللا همحر- يعفاشلا لاقو « ةءارقلا حاتتفا ىلع لومحم اذه : تلق

 مهللا كناحبس ىور اميف كؤانث لج ظفل يأ :ش ( ريهاشملا يف ركذي مل كؤانث لجو ) :م نوأرقي

 لهأ ىلع ححلا باتك يف اذه دمحم دازو يجورسلا لاقو « ةروهشملا راخألا يف ركذي مل .ها

 ولو كؤانث لج يف لوق نيمدقتملا نع سيلو «يواحطلا حرش» يفو « بيرق نع هانركذ دقو ةنيدملا

 . هب سأب ال لاق

 ضئارفلا يف كؤانث لجو ظفلب يتأي الف يأ « هلبق امل ةجيتن :ش ( ضئارفلا يف هب يتأي الف ) :م

 )١/ ١٤۷١(. متاح يبأ نبال للعلا رظنا ()

 : متاح وبآأ لاقو . هفرعأال : دمحأ لاق . دوسألا يلع نب نسحلا هيفو )١/ ۳۳١( ينطقرادلا هاور : فيعض (۲)

 نوملكتي ًادج فیعض : يدزألا لاقو « اهيلع عباتيال هثيداحأو . ثيدحلا قرسي : يدع نبا لاقو . قودص

 . مالك هيف دمحألا وبأو « هثيدح يف
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 ناطيشلا نم هللاب ذيعتسيو . حيحصلا وه هب ةينلا لصتتل ريبكتلا لبق هجوتلاب ينأي ال نأ ىلوألاو
 تدرأ اذإ هانعم € ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساف نآرقلا تأرق اذإف :  ىلاعت هلوقل ؛ ميجرلا

 . نآرقلا ةءارق

 ال نأ يلصملل ىلوألا يأ :ش ( هجوتلاب يتأي ال نأ ىلوألاو ) :م اهنم سيل ام اهيف ةدايزلا نع ارارتحا

 . ھ| يهجو تهجو لوقي

 ضعب لوق نع هب زرتحا :ش ( حيحصلا وه ) :م ريبكتلاب يأ :ش ( هب ةينلا لصتتل ريبكتلا لبق ) :م
 يبأ هيقفلا رايتخا وهو ةيزعلل عمجأ نوكيف ريبكتلا لبق هب يتأي: اولاق مهنإف نيرحأتملا خياشلا
 «يلصي الو ةلبقلا لبقتسي اًمئاق بارحملا يف هثكم لوطي نأ ىلإ يدؤي هنإ : اًضيأ اولاقف « ثيللا
 يفو« طوسبملا» يف اذك «نيريحتم يآ « نيدماس مكارأ يلام ةي هلوقلاعرش مومذماذهو
 يبآ لوق وه ءانشلا دعب الو هدعبالو هلبق ال امهدنع ضئارفلا يف « خلإ تهجو أرقي ال «مظنلا»

 «اًعامجإ لفنلا يف أرقي هنأ اوقفتاو « ذوعتلا لبق ءانثلا دعب أرقي هنأ هنعو « لصألا يف فسوي
 . حاتتفالا لبق هلوقي هنأ نورخأتملا راتخاو

 نم هللاب ذوعأ لوقي مهللا كناحبس ةءارق دعب يأ :ش ( ميجرلا ناطيشلا سم هللاب ذيعتسيو) :م
 هللا يضر- كلام نب سنأ ثيدحب لدتساو « لوقيإال هدنع نإف كلام اًقالخ «ميجرلا ناطيشلا
 أرق اذإ ناضمر مايق يف ذوعتي هنأ هنعو ٠ بيرق نع روكذملا -هنع

 ( ٩۸ ةیَآلا : لحنلا ) (ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساف نآرقلا ترق اذإف :یلاعت هلوقل) :م

 نأ الإ ءاطع هب لاق امك اًضرف ذوعتلا نوكي نأ ىضتقي رمألا رهاظ :ش ( نآرقلا ةءارق تدرأ اذإ هانعم
 ضعب لوقل اًيفن نآرقلا ةءارقلا تدرأ اذإ هانعم لاق اغنإو ‹ ةدكؤم ةنس هنأ ىلعاوعمجأ فلسلا
 ديعس وبأ ىور ال حيحصب سيل هنإف ءافلا فرحب المع ةءارقلا دعب ذوعتي هنأ رهاوظلا باحصأ
 ناطيشلا نم هللاب ذوعأ « ةءارقلا لبق لوقي ناك - مالسلا هيلع يبنلا نأ» -هنع هللا يضر- يردخل ا
 »: لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع ثيدحلا : تلق . ثيدحلا ظفل يزارتألا ركذ اذك  ميجرلا

 ىلاعتو كمسا كرابت كدمحبو مهللا كناحبس لوقي مث ربك ليللا نم ماق اذإ ةا هللا لوسر ناك

 عيمسلا هللاب ذوعأ اًنالث اريبك ربكأ هللا لوقي مث اًنالث هللا الإ هلإ ال لوقي مث « كريغ هلإ الو كدج
 يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ أرقي مث « هثفنو هخفنو هزمه نم ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا
 لاقو « هدانسإ يف ملكت دقو بابلا يف ثيدح رهشأ ديعس يبأ ثيدح : يذمرتلا لاق « ةجام نباو

 .عيدحلا اذه حصي ال :دمحأ

 « ثيدحلاب ةفرعملا لهأ دنع اًيناث اربخ مهللا كناحبسب حاتتفالا يف ملعن ال : ةيزخ نبا لاقو

 حيحصلاو . هب ثيدحلا ظفاحلا لعأو « هيف فلتخم يعافرلا يلع نب يلعو « دواد وبأ ظفاحلا لاقاذک : لسرم (۱)

 . ًافوقوم باطخلا نب رمع نع بابلا اذه يف
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 ‹ نآرقلا قفاويل هللاب ذيعتسأ : لوقي نأ ىلوألاو

 ىلع ثيدحلا اذه لامعتسا هب هانعمس الو ادحأ ملعن ال : لاق مث ديعس يبأ ثيدح هديناسأ نسحأو

 . مسي مل نم هدانسإ يفو . «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ : هيفو هوحن دمحأ ىورو «ههجو

 : لوق ناک ةا يبنلا نأ -هنع هللا يضر- دوعسم نبا ثيدح نم ةيزخ نباو ةجام نبا ىورو

 . «هثفنو هخفنو هزمه نم میجرلا ناطيشلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا»

 نيسحلا هيفو ينطقرادلا هاورو « هوحن سنأ نعو ةالصلا يف لخد اذإ ناك ظفلب مكاحلا هاور

 « ةءارقلا لبق ذوعتي ناك ةي يبنلا نأ معطم نب ريبج نع يورو . لاصتا هيفو دوسألا نب يلع نبا

 . "دمحأ هاور

 هتوطشل تاع درمتم لكل مسا ناطيشلاو «هيلإ ًاجلأو هب مصتعأو هجوتأ : هللاب ذوعأ ىنعمو
 ءايلاو ةيلصأ نونلا لوألا ىلعف . هقارتحاو هكاله يأ هطيشتل : ليقو « هدعابت يأ ريخلا ىلع

 دورطملا مي ميجرلاو ‹ فرصلا عني« ناتدئاز فلألاو نونلاو ةيلصأ ءايلا يناثلا ىلعو ةدئاز فلألاو

 ام يهو ةزمه عمج وهو ناطيشلا نم لامتشا لدب « هزمه نم : هلوق . بهشلاب موجرملا ليقو

 ‹ ٩۷( ةيآلا: نونمؤملا) (نيطايشلا تازمه نم كب ذوعأ بر لقول : ىلاعت لاق «هب سوسوي

 مضب ةتوملا هزمهو : لاقف ةبرخمل اب دواد وبأ ًأرقو .ناسنإلا بلقب اهرطخي يتلا هتارطخ هتازمهو

 هنأك ربكلا ةمجعلا ءاخلاب هخفنو : هلوق : نونجلا يهو قوف نم ةانثم ا ءاتلا حتفو واولا نوكسو ميملا

 . هيف خفن يذلاک هسفن يف مظاعتيف ءاليخلاو رابکتسالا نم ناسنإلل هلوق

 هيف نم ناسنإلل هثفني ءيشلاك هنأل هب يمس اغنإ ءرعشلا هثفنو : دوادوبأ لاق « هثفنو : هلوق

 يف تاثافنلا رش نمو» ىلاعت هللا لاق ليزنتلا يف ال هبشألا وهو ءرحسلا هب دارأ :ليق «ةيقرلاك
 . (٤ةيآلا: قلفلا) 4دقعلا

 رمأ وهو ذعتساف نآرقلا يف روكذملا نأل :ش (نآرقلا قفاويل هللاب ذيعتسأ لوقي نأ :ىلوألاو) :م

 «ةذاعتسالا ةفص يف ءارقلا فلتخاو « نآرقلل ةقفاوملا لصحي ذيعتسأ لاق اذإف ةذاعتسالا نم

 انباحصأ ذخأ هبو ٤ ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :ريثك نباو مصاعو ورمع وبأ راتخاو

 هللاب ذوعأ ةريبه قيرط نم صفح دازو ‹« لضفألا هنأ يعفاشلا صن « ملعلا لهأ رثكأو يعفاشلاو

 راتخاو . ميلعلا عيمسلا وه هنأ هرخآ يف داز نكل دمحأ لوق وهو « ميجرلا ناطيشلا نم ميظعلا

 لوق وهو« ميلعلا عيمسلا وه هللا نإ ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ يئاسكلاو رماع نباو عفان

 دوعسم نبا نع يملسلا نمحرلا دبع يبأ نع بئاسلا نب ءاطع انث ليضف نب دمحم نع ]۸٠۸[ هجام نبا هاور (۱)

 ۰ . طالتخالا دعب ليضف نبا هنم عمس دقو طلتخا دق بئاسلا نب ءاطع نأب لولعم وهو

 هيبأ نع معطم نب ريبج نبا نع يزنعلا مصاع نع ةرم نب ورمع نع ةبعش نع[ ٠١ ۰۷]هجام نباهاور (۲)
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 - هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع ءانثلا نود ةءارقلل عبت ذوعتلا مث « هللاب ذوعأ هنم برقيو

 - فسوي ىبأل اًفالخ ديعلا تاريبكت نع رخؤيو « يدتقملا نود قوبسملا هب ينأي ىتح « انولت امل
 .ريهاشملا يف لقن اذكه « ميحرلا نمحرلا هللا مسب آرقيو : لاق . - هللا همحر

 كلذ لكبو « نيريس نبا لوق وهو ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذيعتسأ ةزمح راتخاو « يروثلا نايفس
 نم هللاب ذوعأ راثآلاو رابخألا رثكأ يف درو نكلو يتفن ةزمح لوقبو : «ىبتجملا» يفو « رثألا درو

 . فنصملا لاق كلذلف ميجرلا ناطيشلا

 نم بيرق ديزملا نأل هللاب ذوعأ ,ذيعتسأ نم برقي يأ :ش (هللاب ذوعأ هنم برقيو) :م
 . حارشلا ضعب هلاق ءامهنم ةذاعإلا بلط امهنم لك ىنعمو « يڻالثلا

 . ذوعأ فالخب رهاظ ذيعتسأ يف بلطلا ىنعم :تلق

 اذإف) ىلاعت هلوق وهو يأ :ش (انولت ال دمحمو ةفينح يبأ دنع ءانثلا نود ةءارقلل عبت ذوعتلا مث) :م

 اًعبت نوكيف نآرقلا ةءارقل اءزج ةذاعتسالا لعج '”4ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتساف نآرقلا تأرق
 نود قوبسملا هب يتأي ىتح) :م ءانثلا دعب تعرش اهنآأل ءانثلل عبت فسوي يبأ دنعو . ءانثلل ال ةءارقلل

 فسوي يبأ دنعو . هب يتأيف ةءارقلا هيلع قوبسم اف ةءارقلل عبت هلوق يف هلبق ام ةرمث :ش (يدتقملا

 . حبسي هنأل يدتقملا هب يتأي

 ةذاعتسالا رخؤي يأ :ش (-ىلاعت هللا همحر- فسوي يبأل اًفالخ ديعلا تاريبكت نع رخؤيو) :م

 ءانشلا بيقع اهب ىتؤي فسوي ىبأ دنعو « امهدنع تاريبكتلا دعب اهب ىتأيف دئاوزلا تاريبكت نع

 ۰ ۰ . حاتتفالا ةريبكت دعب

 ةفينح يبأ نيب تيأر امك فالخلا اذهو ‹فسوي يبأ لوق حصألا : «ةصالخلا» بحاص لاقو

 «طوسبملاك» خسنلا ةماع يفو هقفلا خسن ضعب يفو «فنصملا هركذ امك فسوي يبأ نيبو دمحمو

 ىلاعت هللا همحر ةفينح يبأ لوق ركذي ملو« دمحمو فسوي يبأ نيب اهحورشو «ةموظنملا»و
 الو . يوونلا هركذ« بهذملا ىلع يعفاشلاو نيريس نبا دنع الإ «ريغ ال ىلوألا ةعكرلا يف ذوعتلاو

 رهجي ةالصلا جراخو رهجي :ةريره وبأ لاقو «ريخي ىليل يبأ دنعو «اًقافتا ذوعتلاو ءانثلاب رهجي

 نأل ذاعتساو حتفتسا يضقيل ماق اذإف مامإلا عم ذوعتي الو حتفتسي ال قوبسملا: دمحأ دنعو . اًقافتا

 . اهرخآ كردأ امو هتالص لوأ هيضقي ام

 :م ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرقي ذوعتلا دعب يأ :ش ( ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرقيو) :م

 يسفن يذلاو» رمجملا نب ميعن ىور ام اهنم ةروهشملا رابخألا يف يأ :ش (ريهاشملا يف لقن اذكه)

 يبهذلا هقفاوو )١/ ٠١١( كردتسملا يف مكاحلا هاور (1)
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 . « الك هللا لوسرب ةالص مكهبشأ انأل هديب

 ىلع حيحص : لاقو ” «كردتسملا»يف مكاحلاو ؛امهيحيحص» يف ف نابح نباو ةيزخ نبا هاور

 . هاجرخي ملو نيخيشلا طرش

 نمحرلا هللا مسبب ةالصلا حتتفي ب يبنلا ناك»: لاق سابع نبا هاورام : اهنمو

 يبلاولا دلاخ يبأ لجأل اذكه لاق هنأكف « كاذب هدانسإ سيل :لاقو يذمرتلا هجرخأ «"«ميحرلا
 يبأ مساو« تاقثلا »يف نابح نبا هركذو «ثيدحلا حلاص : متاح وبأ لاقو . هتاور نموهو يفوكلا

 هللا لوسر ناک» : لاق -هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع هاور ام اهنمو « مره لاقیو زمره دلاخ

 ال يولع هدانسإ : لاقف ينطقرادلا هجرخأو “ هتالص يف ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرقي ةي
 ميحرلا ن نمحرلا هللا مسب أرق ةا يبنلا نأ» -اهنع هللا يضر- ة ةملس مأ هتورام اهنمو «هب سأب

 . ةالصلا يف ةحتافلا يف

 . «هكردتسم» يف مكاحلاو «هحيحص)» يف ةيزخ نبا هجرخأو

 ةالصلا حتتفا اذإ ناك هنأ ايب يبنلا نع -امهنع هللا يضر- رمع نب هللا دبع هاور ام اهنمو

 . «هننس» يف ينطقرادلا هجرخأ . ميحرلا نمحرلا هللا مسبب ئدتبي

 كربخأ ىتح دجسملا نم جرخأال»: ايب هللا لوسر لاق : لاق ةديرب نع ىورام : اهنمو

 ا یل یھت یتح هتعښتو یشمف يري څټ نايل دپ ېت ىلع لزتت مل ةرو سپ وأ هه

 تفي ءيش ياب : لاقف ههجوب يلع لبقأف ؟ يسنأ : تلقف ىرخألا تيقبو هلجر جرخأف « دجسملا

 يفو "«جرخ مث يه يه :لاق . ميحرلا نمحرلا هللا مسبب : تلق ؟ةالصلا تحتفا اذإ نآرقلا
 : يئاسنلا لاق « دلاخ وبأ ديزي هيفو «ءيشب اسيل : ىيحيو دمحأ لاق « ميركلا دبعو حلاص هدانسإ

 .[١٤]يذمرتلا «ينابلألا هفعض : فيعض (1)

 نسحلا نع زيزعلا دبع نب ناميلس ظفاحلا ركذ .٠ . . يولع دانسإ » : هيف سيلو ٠۲( /۱) ينطقرادلا ننس (1)

 . ١١١( /۳)ناسللا . حاكنلا باتك ينطقرادلا ننس يف هثيدح «ناطقلا نبا هلهج . ةرامع نبا

 قيرط نم (۳۰۷ /۱) ينطقرادلا هاورو ةيزخ نبا قيرط نم (۲۳۲ /۱) مکاحلا هجرخأ . نوراه نب رمع هب درفت (۳)

 . كورتم : يئاسنلا لاقو « هفعض ىلعاوعمجأ : صيخلتلا يف يبهذلا لاق . نوراه نب رمع

 )٤( ينطقرادلا هجرخأ )١/ ٠٠١( « نافيعض هوبأو نمحرلا دبع : نيعم نبا لاق .

 )٥( هيلع مالكلا مدقت دقو ءةملس مأ ثيدح نم هتدجو ظفللا اذه .

 )٨( فيعض يعفاشلا خيش وهو يجنزلا دلاخ نب ملسم هيفو .

 . هوکرت دقو ناعمس نبا هیفو (۳۰۲ /۱) ينطقرادلا هاور (۷)
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 نم اهنأ يناثلاو « ؟ال مأ نآرقلا نم اهنوك يف لوألا هوجو ىلع ةيمستلا يف مالكلا نأ ملعا

 . ؟ال مأ اهب رهجي : عبارلاو «؟ ال مأ ةروس لك لوأ نم اهنآ ثلاثلاو ؟ ال مأ ةحتافلا

 ناك ام نأ ىلع تعمتجا ةمألا نأل نآرقلا نم اهنأ انباحصأ بهذم نم حيحصلاف : لوألا امأ

 دمحم نع ىلعملا ىور كلذكو . كلذك ةيمستلاو نآرقلا نم وهف رتولا ملقب نيتفدلا نيب ابوتكم
 ىوراذكو « نآرقلا نم هلك نيتفدلا نيب ام :لاقف ؟نآرقلا نم ةيآ ةيمستلا دمحمل تلق :لاقف

 اكربت اهنم ةيادبلاو روسلا نيب ب لصفلل تلزنأ نآرقلا نم ةيمستلا لاق هنأ دمحم نع صاصحلا

 اذإ ةفينح ىبأ دنع اهب ىدأتي ةءارقلا ضرف نأ اذه ىلع ىنبيو « اهنم ةدحاو لك نم ةيآب تسيلو

 ٠ . نآرقلا نم ةيآ اهنأل ءانثلا نود ةءارقلا دصق ىلع اهأرق

 هنأ يعازوألا نع يور هنإف لامتحا ةمات ةيآ اهنوك ىف نأل ىدأتي ال : انباحصأ ضعب لاقو

 تسيلو اهدحو لمنلا ةروس يف الإ ميحرلا نمحرلا هللا مسب نآرقلا يف ىلاعت هللا لزنأ ام : لاق

 ‹ (٠٠ةيآلا: لمنلا) (ميحرلا نمحرلا هللا مسب هنإو ناميلس نم هنإو : هلوق يف ةيآلا اغإو «ةمات ةيآب

 اهتءارق ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا ىلع مرحي اذلو كشلاب زوجي الف ةمات ةيآ اهنوك يف كشلا عقوف

 ىلعاذكو « مهيلع مرحم ةيآلا نود ام نأل رهاظف يخركلا لوق ىلعامأ . نآرقلا دصق ىلع

 . اًطايتحا اهتءارق مهيلع مرحيف ةمات ةيآ اهنوك لامتحال يواحطلا ةياور

 اهنأ ةصوصنم ةياور انباحصأ نع: يزارلا ركب وبأ خيشلا لاق ءال مأ ةحتافلا نم اهنأ :يناثلا

 بهذملا نم حيحصلا نأ يزارلا نع«هقفلا لوصأ» يف يسخرسلا ركذو .اهنم تسيل وأ ةحتافلا نم

 الوق ةحتافلا نم اهنإ : يعفاشلا لاقو .اهرخآ نم الو ةروسلا لوأ نم ال لصفلل ةلزنم ةيآ اندنع

 ثيح اهتءارق بجت اهريغ نود ةحتافلا نم اهنإ : ةياور يف دمحأ لاقو . روث وبأ لاق هبو « ادحاو
 أرق نإو ‹ كلذ يف اهريغو ةحتافلا نيب قرف ال هنأ : حصألا يهو ةياور يفو « ةحتافلا ةءارق بجت

 لمنلا يف الإ نآرقلا نم تسيلو روسلا نيب لصفللو ةروسلا لو يف اهتءارقك ةءارقلا لو يف اهب

 . اهنم ةيا ضعب اهنإف

 لك لوأ نم نم يه : :هباحصأو يعفاشلا لاقو . اندنع ةروس لك لوأ نم تسيل اهنآ : ثلاثلا

 وهو« كرابملا نب هللا دبعو يرهزلاو ءاطع لاق هبو « مهدنع بهذملا نم حيحصلا ىلع ةروس

 هبو « ةصاخ ةحتافلا نم اهنأ ىلع ةزمح مهقفاوو « ءارقلا نم يئاسكلاو مصاعو ريثك نبا بهذم

 ‹ ةحتافلا نم اهنآ ىلع انخياشم رثكأ : يباجيبسألا لاق . «ىبتجىملا» يف لوق يف يعفاشلا لاق

 . هعبات نمو نولاق اهتءارق مزلي نكل كلام بهذمك ءارقلا يقاب بهذمو
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 ًأرق يب هنأ» -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ءازوجلا يبأ ثيدحب هعبات نمو يعفاشلا جتحاو

 . '«اهنم ةيآ اهدعو ميحرلا نمحرلا هللا مسب لاقف ةحتافلا

 مأ نع ةكيلم يبأ نب هللا دبع نع جيرج نبا نع ملسم نع يعفاشلا هاور اب هباحصأ جتحاو

 ةيآ ميحرلا نمحرلا هللا مسب دعف باتكلا ةحتاف ةي هللا لوسر أرق» :تلاق نينمؤملا مآ ةملس

 ميقتسملا طارصلا اندها ةيآ نيعتسن كايإو دبعن كايإ ةيآ ميحرلا نمحرلا ةيآ نيملعلا بر هلل دمحلاو

 يزارلا نيدلا رخف هركذ « "؛نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع تمعن نيذلا طارص ةيآ
 ال4 هللا لوسر لاق : لاق هيبآ نع هريسفت يف يبعشلا هاور اب ًاضيأ اوجتحاو . «ريبكلا هريسفت يف

 . بيرق نع هانركذ دق « ثيدحب كربخأ الأ

 نب ليدب نع ملسم هاور ام حيحصلاف ةشئاع ثيدح امأ« ثيداحألا هذه نع :باوجلاو

 ةالصلا حتفتسي الب هللا لوسر ناك» : تلاق-اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ءازوجلا يبأ نع ةملسم

 .. ةحتافلا نم ةيمستلا نوك ىف رهاظ اذهو " نيملاعلا بر هلل دمحلاب ةءارقلاو ريبكتلاب

 . ةروسلا مسا ةدارإ ىلع هليوأت : تلق نإف

 . ليلدب الإ هرهاظو ظفللا ةقيقح نع لدعي ال : تلق

 يور هنإف ملس نئلو -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع عامس هل فرعي ال ءازوجلا وبأ : تلق نإف

 . اهب رهجي ناک ةي هنأ اهنع

 . «هحيحص) يف ملسم هعدوأ ثيدح هنأ انيفكي : تلق

 هللا يضر- ةشئاع نم هعامس ركنيال ريبك ةقث يعبرلا هللا دبع نب سوأ همسا ءازوجلا وبأو

 هنع ثدح دقو هتقثو هتلادع ىلع عمجم ريغص يعبات ةرسيم نب ليدبو ةعامج هب جتحا دقو -اهنع

 - ةشئاع نع يور امو « مهنم دحأ هيف ملكتي ملو لوبقلاب ءاملعلا هاقلتو رابكلا ةمئألا ثيدحلا اذه

 ال لاجد باذك وهو دعس نب هللا دبع نب مكحلا هيف كش الب بذكف رهجلا نم -اهنع هللا يضر

 . ءيشب سيل : ىيحي لاق جيرج نبا نع يخلبلا ناورم نب رمع هيوري هنأل حيحصب سيلف ةملس مأ

 نأ ىلع لدي هنأل ىضم اميف هب انللدتسا اغإو « للعلا نم هيف انركذ دقف ةريره ىبأ ثيدح امأو

 . ةحتافلا نم اهنأ ىلع لدي الو مهضعب دنع راتخملا وهو نآرقلا نم ةيمستلا

 . ًاعوفرم . . . . ةريره يبأ نع يمشجلا سابع نع ةداتق نع ةبعش نع ةثالثلاو ]۳٠٠۳[ هجام نبا هاورو (۱)

 . هجیرخت مدقت : فیعض (۲)
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 اهنم ءيش تبثي الو ةحص اهل سيلو يبلعشلا ريسفت نم كلذ يف ثيداحأ ةدع بيطخلا لقنو
 . نيمسلاو ثخلا ركذي ليل بطاح يبلعثلاو

 .(هحيحصا يف ملسم هاور ام اهنم «ةربثك ثيداحأف هيلإ اوبهذ اميف انباحصأ تاجاجتحا امأو

 نيبو ىنيب ةالصلا تمسق» : ةي هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا ىضر- ةريره ىبأ ثيدح نم

 يندمح : هللا لوقي نيلاعلا بر هلل دمحلا دبعلا لوقي« يدبعل اهفصنو يلإ اهفصن نيفصن يدبع
 نيدلا موي كلام : دبعلا لوقي « يدبع يلع ىنثأ : هللا لوقي ميحرلا نمحرلا : دبعلا لوقي « يدبع

 ‹ يدبع نيبو ينيب هذه : هللا لوقي نيعتسن كايإو دبعن كايإ : دبعلا لوقي يدبع يندبع هللا : لوقي
 ‹نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع تمعنأ نيذلا طارص ميقتسلا طارصلا اندها دبعلا لوقي

 .( يدبعل ءالؤهف : هللا لاق

 نم ميحرلا نمحرلا هللا مسب طوقس يف لاكشإلا عفر دق ثيدح اذه :ربلا دبع نبا لاق

 . هنم نيبأ ةلمسبلا طوقس يف اًتيدح ملعأ الو« ليوأتلا لمتحي ال صن وهو «ةحتافلا

 اهنم تناك ولف « ةلمسبلا نود نيملاعلا بر هلل دمحلاب ةمسقلا ًادتبا هنأ هب كسمتلا هجو : تلق

 هيلع ءانثلا يف ىلاعت هلل تايآ ثالث نوكيف 4دبعن كايإ فصنلا لعج دقف اًضيأو . اهب أدتبال

 . ًالطاب نوكيف ةمسقلا هذه لاطبإ اهنم ةيمستلا لعج يفو « امهنيب ةيآو « دبعلل تايآ ثالثو
 وبأ هركذ اذكه « يدبعل ءالؤه لاق مثاهرخآ ىلإ ميقتسملا طارصلا اندها دبعلا لوقي لاق هنأ اًضيأو

 نوكي يعفاشلا لوق ىلعو «تايآ ثالث يضتقيف عمج وهو نيحيحص نيدانسإب يئاسنلاو دواد
 ‹ تايآ ينامث ريصت ةيآ اهودع نإو « ةيآ (مهيلع تمعنأ) اودعي مل اذإ فصنو عبرأ يرابللو نينثا

 ةءارقلا رسف فيك هارت ال « ةءارقلا ةالصلاب دارملاو . فصنلاب ثيدحلا حيرصت فالخ هلك اذهو

 .لاعفألا ملو « تايآلا مسقو

 دبعللو «ديمحتلاو ءانثلاو دمحلا هلل نوكيف ؟يآلا ال ىنعملا ةمسقلاب داري ال مل: تلق نإف

 . للذتلاو عوضخلا

 ‹ دبعلاب فيكي ال يذلا هلل دمحلاو <« ءانثلاو دمحلاب درفنم ىلاعت هللا نإف « لطاب اذه :تلق

 تمسق هلوقب كلذ داري نأ زوجي الو « هنع يرابلا هزني يذلا للذتلاو عوضخل اب درفني دبعلاو

 تمسق لوقي ن زوجي ال ورمعل دبعو ديزل بوث ناك اذإ هلاثم « نيفصن يدبع نيبو ينيب ةالصلا

  Cينطقرادلا ءاور ادج فيعض ) )۳١۷ /1ًاعوفرم . . . . ةريره يبأ نع يربقملا ديعس نع سايلإ نب دلاخ نع .

 لاقو «ءيشب سيل :يراخبلا لاقو . متاح وب لاقاذكو ثيدحلا ركنم : دمحأ هيف لاق سايلإ نب دلاخو

 فلات دانسإ اذهف «كورتم : يئاسنلا .
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 . ؟فورحلاو ظافلألا ةمسق نوكي نأ عناملا ام :تلق نإف

 يناعملا ةمسق نأ ىلع تايآلا ددع الإ قبي ملف كلذ عم حصتال ةمسقلا نأل زوجي ال :تلق

 . تايآلا ةمسق ىف ةلخاد

 . اهدعب نينثالا يف اهجردآأ هنأل ةلمسبلا ركذي مل اغإ :اولاق نإف

 « ةجحب هثيدح سيل : لاقف نيعم نبا هيف ملكتو : نمحرلا دبع نب ءالعلا لم يف اولاق نإف

 . اهلك ظافلألا هذه هنع يورو « ثيدح وه « كاذب سيل « ثيدحلا برطضم

 . هب جتحي الف ثیدحلا اذهب درفنا دقو « يوقلاب سيل : يدع نبا لاقو

 فيعضلاو حيحصلا ثيدحلا كرتي ثيح يأرو ركف ةءادرو بصعتو طرفو لهج اذه :انلق

 نب نايفسو كلامك تابثألا تاقثلا ةمئألا ءالعلا نع هاور دقو فيكو مهبهذملل قفاوم ريغ هنوكل

 ديلولاو « قاحسإ نب دمحمو رفعج نب ليعامسإو « يدرواردلا زيزعلا دبعو « جيرج نباو « ةنييع
 . قودص ةقث هسفن ءالعلاو« مهريغو ‹«ریثک نبا

 هجرخأامك ةيمستلا ركذ هنع تاياورلا ضعب يف ءاج نكلو متلق ام انملس :اولاق نإف

 ةريره يبأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نب ءالعلا نع ناعمس نب دايز نب هللا دبع نع ينطقرادلا

 اذإ يدبع لوقي هل اهفصن نيفصن يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق :٠ لوقي يَ هللا لوسر تعمس

 يندمح لوقأف نيملاعلا بر هلل دمحلا لوقي مث يدبع ينركذيف ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةالصلا حتتفا

 ال ةروسلا دارأ هنأ ملسم ثيدحب رسفت اهنكلو فعض اهيف ناك نإو ةياورلا «هذهف هرخآ ىلإ «يدبع

 . ةيآلا

 نب رمع لاقف « ناعمس نبا لاحب مهملع عم صقنو طرفو داسفو ةرباكم ًاضيأ اذه : انلق

 نب ماشه لاق ركب يبأ نب ىيحي لاقو < ًاباذك ناك : لاقف هنعاكلام تلأس يدحاولا زيزعلا دبع

 كورتم: لبنح نب دمحأ نعو . اهب هثدحأ مل ثيداحأب ينع ثدحو يلع بذك دقل : ةورع

 : لوقي ناعمس نبا نإ : قاحسإ نبال ليقو . ًاباذك ناك : لاقف هنع نيعم نبا لئسو . ثيدحلا

 لاقو . هنم تعمس الو ًادهاجم تيأر ام هنم ربكأ هللاو انآ هللا الإ هلإال : لاقف ادهاجم تعمس

 ناک ثیدحلا كورتم : دواد وب لاقو . عمسي مل اب ثدحیو هری مل نمع يوري ناک : نابح نبا

 يف ملسم هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا للعي فيكف كورتم : يئاسنلا لاقو . نيباذكلا نع يوري

 امک حيحصلا ثيدحلاب فيعضلا ثيدحلا للعي نأ ملعلا ىضتقم ذإ فيعضلا ثيدحل اب هحيحص
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 ذوعتلا اهنم ركذو « مامإلا نهيفخي عبرأ : - هنع هللا يضر - دوعسم نبا لوقل ؛ امهب رسيو

 . دمحلا كل انبرو نيمآو ةيمستلاو

 . لعفي
 نم «هحيحصا ىف يراخبلا هاور ام اهب انللدتسا ىتلا ةحيحصلا ثيداحألا نم ركذن نحنو

 : تلقف هبجأ ملف 4 هللا لوسر يناعدف دجسملا يف يلصأ تنك : لاق ةريره يبأ ثيدح

 الأ: يل لاق مث + ( مكاعد اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا) هللا لقي ملأ :٠ لاقف يلصأ تنك هللا لوسراي

 يناخلا عبسلا يه «نيملاعلا بر هلل دمحلا :لاق ؟يه ام تلق؟ نآرقلا يف ةروس مظعأ يه ةروس كملعأ

 ءًاينامث تناكل اهنم ةيآ ةلمسبلا تناك ولو يناخملا عبسلا اهنأ ربخأف . « هتيتوأ ىذلا ميظعلا نآرقلاو

 . ةلمسبلا نودب تايآ عبس اهنأل

 ةريره يبأ نع يمشجلا سابع نع ةداتق نع ةبعش نع ةعبرألا ننسلا باحصأ هاور ام اهنمو

 . (كلملا هديب يذلا كرابت يهو هل رفغ ىتح لجرل تعفش نآرقلا نم ةروس نإ» : لاقي يبنلا نع

 يف مکاحلاو «هحیحص)» يف نابح نباو «هدنسم» يف دمحأ هاورو ‹ نسح ثيدح : يذمرتلا لاق

 .دحأ هيف ملكتي ملو« نابح نبا هقثو سابعو « هححصو «هکردتسم»

 ًاضيأو « نيداعلا نيب فالح الب ةلمسبلا نودب ةيآ نوثالث ةروسلا هذه نأ هب لالدتسالا هجو

 امأو . اهنم تسيل ةلمسبلا نأ ىلع ليلد (١ةيآلا : كلملا) € كلملا هديب يذلا كرابت)» : هلوقب هحاتتفاف

 . ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع هركذنف عبارلا مسقلا

 رسأ : يدرطملا لاق : يزارتألا لاق . ةيمستلاو ةذاعتسالاب يفخي يأ :ش ( امهب رسيو) :م

 .ًاضيأ ءابلاب لعفأ باب لمعتسي :تلق . يقانغسلا لاق اذكو «وهس ءابلا ةدايزو هافخأ ثيدحلا

 ‹ نيمآو ةيمستلاو« ذوعتلا اهنم ركذو مامإلا نهيفخب عبرأ : -هنع هللا يضر- دوعسم نبا لوقل) :م

 ديعس نع ميشه انث «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هاور هانعم نكلو « بيرغ اذهو :ش (دمحلا كل انبرو
 انبرو ةذاعتسالاو ميحرلا نمحرلا هللا مسب يفخي ناك هنأ دوعسم نبا نع لئاو وبأ انث نابزرملا نبا

 دامح انث هنع ىلاعت هللا يضر ةفينح وبأ انث «راثآلا»باتك يف نسحلا نب دعس ىورو . دمحلا كل

 نمحرلا هللا مسبو «ذوعتلا : مامإلا نهيفخي عبرأ : لاق يعخنلا ميهاربإ نع ناميلس يبأ نبا

 . نيمآو «كدمحبو مهللا كناحبسو « ميحرلا

 مهللا كناحبس ضوع لاق هنأل هركذف دامح نع رمعم انث «هفنصم ىف قازرلا دبع هاورو

 « اهركذف مامإلا نهيفخي سمخ : لاق ميهاربإ نع روصنم نع يروثلا انأ لاق مث ‹دمحلا كلانبر

 مامإلا يفخي : لاق هنأ باطخلا نب رمع نع رمعم وبأ یورو . كدمحبو مهللا كناحبس دازو
 . دمحلا كل انبرو « نيمآو « ميحرلا نمحرلا هللا مسبو « ذوعتلا : ًاعبرأ
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 هيلع يبنلا نأ يور امل « ةءارقلاب رهجملا دنع ةيمستلاب رهجي : - ىلاعت هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 . « ةيمستلاب هتالص يف رهج » مالسلا

 لاق روثوبأ لاق هبو :ش ( ةءارقلاب رهجلا دنع ةيمستلاب رهجي : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو) :م

 رثكأاذه ىلعو لاق « ًاعيمج ةروسلاو ةحتافلا ىف ةءارقلاب رهجي ثيح ةلمسبلاب رهجي : يروثلا

 . رباكألا ءاهقف نم مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا ءاملع

 رساي نب رامعو نامثعو رمعو ركب يبأ نع يدادغبلا بيطن ا ركب وبأ هاورف ةباحصلا امأ
 امأو . هنبا ىلع هب رهجلا ركذ يذلا لفغملا نب هللا دبع ركذ ىتح مهريغو ةريره يبأو سنأو

 ربلا دبع نب رمع لاق . اوصحي نأ وأ اوركذي نأ نكي ال مهف رهجل اب لاق نمف مهدعب نمو نوعباتلا

 :لاق «ةيوقلاب تسيل مهنع قرطلاو اهب رهجلا رامعو يلعو رمع نع يور دقو : قافتالا» يف

 : ىليل يبأ نبا لاقو . اهب رهجلا سابع نبا نع رهشألاو سابع نباو ةريره يبأ نع فلتخا اذكو

 . تفاخ ءاش نإو اهب رهج ءاش نإ

 نم ملعلا لهأ ركذ دنع ةلمسبلاب رهجلا كرت ىلع يأ هيلع لمعلاو :يذمرتلا لاق : تلق

 نم مهدعب نمو -مهنع هللا يضر- يلعو نامثعو رمعو ركب يبأك ةي هللا لوسر باحصأ
 نب هللا دبعو رساي نب رامعو ريبزلا نباو دوعسم نبا لوق وه :رذنملا نب ورمع وبأ لاقو « نيعباتلا
 ةداتقو كرابملا نب هللا دبعو ريبج نب ديعسو يعازوألاو يعخنلاو يبعشلاو نسحلاو مكحلاو لفغمل ا

 يبأ نب دامحو ةدعج نب ىيحيو دهاجمو يرهزلاو شمعألا ناميلسو زيزعلا دبع نب رمعو
 لهأ دنع هيلع لمعلاو : باطخل ا وبأ لاقو . قاحسإو دمحأو كلام مامإلاو ديبع يبأو ناميلس
 . ةيبصعلا ىلإ تفتلي دق فالخ لقناذهو « ةنيدملا

 يبأ ىلإ ثيدحلا اذه حارشلا رثكأ نع :ش ( ةيمستلاب هتالص يف رهج ب يبنلا نأ يور امل) :م

 -ةريره يبأ نع هيبأ نع نمحرلا دبع نع ءالعلا نع ينطقرادلا ىورو « - هنع هللا يضر - ةريره

 نبا هاورو . ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهج سانلا مأ اذإ ناك ةي يبنلا نأ» -هنع هللا يضر

 . «رهج »ضوع «رسأ» هيف : لاقف يدع

 ًارقف ةريره يبأ ءارو تيلص : لاق يشاترمتلا هملعي ثيدح نم هننس »يف يئاسنلا ىورو

 . نيمآ نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ لاق ىتح نآرقلا مأب ارق مث ميحرلا نمحرلا هللا مسبب

 يف نابح نبا هاورو . ةي هللا لوسرب ةالص مكهبشأ ينإل :لاق ملساملف : هرخآ يفو

 نيخيشلا طرش ىلع هنإ : لاقو «هكردتسم » يف مكاحلاو « «هحيحص)» يف ةيزخ نباو «(هحيحص)»
 ىلع عمجم تاقث مهلك هتاورو حیحص ثیدح : لاقر «هننس» يف ينطقرادلاو «هاجرخی ملو

 - ةريره يبأ نع يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نع سايلإ نب دلاخ نع ًاضيأ ينطقرادلا ىورو
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 أرق مث انل ربكف ماقف ةالصلا مالسلا هيلع ليئربج ينملع» : ةي هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر

 . (ةعكر لك يف هب رهجي اميف ميحرلا نمحرلا هللا مسبب

 الي هللا لوسر ناك» لاق سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع« طسوألا »يف يناربطلا ىورو
 یورو . “ةةماميلا هلإ ركذي دمحم نولوقيو نوكرشملا نم أزه ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرق اذإ
 هللا مسبب تابوتكملا يف رهجي ناك» ةي يبنلا نأ رامعو يلع ثيدح نم «هكردتسم »يف مكاحلا

 نع رباج ثيدح نم« هنس »يف ينطقرادلا هاورو "٠ دانسإلا حيحص :لاقو . «ميحرلا نمحرلا

 هللا يضر- رمع نبا نع عفان نع اًضيأ ينطقرادلا ىورو . هوحن رامعو يلع نع ليفطلا يبأ

 نورهجي اوناكف -امهنع هللا يضر- رمعوركب يبأو ةَ يبنلا فلخ تيلص» : لاق -امهنع

 : لاق ناسح نب ملسم ثيدح نم رخآ قيرط نم بيطخلا هجرخأو .«ميحرلا نمحرلا هللا مسبب

 تيلص :لاقف « هل ليقف «نيتروسلا يف ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجف رمع نبا فلخ تيلص
 - رمع فلخو ‹«ضبق ىتح -هنع هللا يضر- ركب يبأ فلخو « ضبق ىتح ةي هللا لوسر فلخ

 . تومأ ىتح اهب رهجلا عدأ الف نيتروسلا يف اهب نورهجي اوناكف ‹ضبق یتح- هنع هللا يضر

 ينمأ» ةي هللا لوسر لاق : لاق ريشب نب نامعنلا نع رخصلا يبأ نع ينطقرادلا جرخأو

 . «ييحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجف ةبعكلا دنع - مالسلا هيلع- ليئربج

 رهجف ةَ يبنلا فلخ تيلص : لاق ايردب ناكو ريمع نب مكحلا ثيدح نم اًضيأ جرخأو

 . ةعمجل ا ةالصو ةادغلا ةالصو ليللا ةالص يف ميحرلا نمحرلا هللا مسبب

 نب لكوتملا يبا نب دمحم ثيدح نم «هننس» يف ينطقرادلاو «هكردتسم »يف مكاحلا یورو

 نب دابع نع ليسارملا يف دواد وبأ هاور دقو : تلق .نوقثوم هلاجر ( ٠٠۸ /۲) عمجملا يف يمثيهلا لاق : لسرم (1)

 مدآ نب ىيحي هاور اذكو ًالسرم . . . ريبج نب ديعس نع سطفألا ملاس نع كيرش نع ماوعلا نب دابع انث ىسوم

 يفو « تلصلا يبأ نع )١/ ۳٠۳( ينطقرادلا هاورو قاحسإ هاور . ًالسرم . . . ديعس نع ملاس نع كيرش نع

 دابعو مدآ نب ىيحي هفلاخ دقو « فعض هيف ماوعلا دابع نع هعفر يذلا ىبحيو . كورتم تلصلا وبأ هدانسإ

 . حجرأو هنم قثوأ امهو ىسوم نبا

 بحاص نمحرلا دبع نأل عوضوم هنأك هاو ربخ اذه : يبهذلا لاق )۲۹۹/١( كردتسملا يف مكاحلا هاور (۲)

 . لوهجم وهف الإو فيعض وهف يزيركلا ناك نإ ديعسو نيعم نبا هفعض « ريكانم

 دانسإ يفو . . . . رمع نبأ نع عفان نع بئذ يبأ نبا نع كيدف يبأ نبا نع ينطقرادلا هاور : عوضوم (۳)

 . مهتم وهو يمشاهلا ىسيع نب دمحأ ينطقرادلا

 سيل يبضلا فسوي نب بوقعيو «عوضوم لب ركنم ثيدح اذه : يعليزلا لاق . ۳٠۹( /۱) ينطقرادلا هاور )٤(

 . ًالصأ ًاركذ هل رأ ملف ليدعتلا و حرجا نم بتك ةدع يف هيلع تشتف دقو روهشمب
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 برخملاو حبصلا اهيصحأ ال ام تاولصلا نم ناميلس نب رمتعملا فلخ تيلص : لاق يرسلا يبأ

 يدتقأ نأ ولآ ام: رمتعملا لاقو .اهدعبو باتكلا ةحتاف لبق ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجي ناكف

 نأ ولآ ام :سنأ لاق و-هنع هللا ىضر- سنأ ةالصب يدتقأ نأ ولآ ام : يبأ لاقو . ركب يبأ ةالصب

 . “ةع هللا لوسر ةالصب يدتقأ

 ر را يی نيا لج سا ت يرسلا نب امس نع ردا قرط نم مکا ا هج رخو

 قل هللا لوسر نأ رسنا م هی وی رت رشم یش جرا اف جرا

 : داملا له نع درلا

 سيو نب هللا دبع همساو سيوأ هنع ىورو « ءالعلا هنع ىور يذلا ةريره يبأ ثيدح امأ

 ‹ هنم قثوأ وه نم هيف هفلاخ وأ ءيشب درفنا اذإ فيكف هب درفنا اب جتحي ال هنأل هب جتحم ريغ وهو

 . يزارلا متاح وبأو نيعم نباو دمحأ هفعض دقو « هيف ملكتم هنأ عم

 طقسي ال لاجرلا يف مالكلا درجم نأ ىلع ءانب : تلق هحيحص يف ملسم هل جرخأ :تلق نإف

 همصع نمالإ مالك نم ملسي ملذإ ةنسلا مظعم بهذل كلذ انربتعا ولو « هشيدح الو ةلادعلا

 ركذ هيف سيلو هقيرط نم «هحيحص)» يف ثيدحلا ملسم ةياورلو ءهل تاقثلا ةفلاخمو هب درفتلل

 . ةلمسبلا

 نيب نم رمجملا ميعن هب درفت ام هيف ةلمسبلا « ةلولعم يهف هنع لوهجملا ميعن ةياور امأو

 نم ةقث نع تبثي الو عباتو بحاص نيب ام ةئانامث مهو -هنع هللا يضر ةريره يبأ باحصأ

 يراخبلاف ةالصلا يف ةلمسبلاب رهجي ناك ةي هنأ ةريره ىبأ نع ثيدح هنأ ةريره ىبأ باحصأ

 ناك هنأ نمحرلا دبع نب ةملس وبأ هاور يذلا ةريره يبأ ثيدح يف ةلمسبلا ركذ نع اضرعأ ملسمو

 لوقي مث « ثيدحلا « عكري نيح ربكي مث موقي نح ربكيف اهريغو ةبوتكملا نم ةالص لك يف ربكي
 قراف ىتح هتالصل هذه تناك نإ اب ةالصل اهبش مكبرقأل هديب يسفن يذلاو فرصني نيح

 .ايندلا

 . ةريثك ماهوأ هل هنأ الإ ًاةودص ناك نإو لكوتملا يبأ نب دمحمو (۲۳۳ /۱) كردتسملا يف مكاحلا هاور (۱)

 هنإ هللاو «هللاب دهشأ انأف : عوضوملا ثيدحلا اذه لثم هباتك يف درويا مكاحلا ىحتسا امآ : يبهذلا لاق (۲)

 . بذکل
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 اميف اذهو ةيمستلل ركذ ةريره يبأ نع ةحيحصلا ثيداحآلا يف الو ثيدحلا اذه يف سيلو

 . ةريره يبأ ىلع مهو هنأ نظلا ىلع بلغي

 . ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو ةقث رمجملا ميعن :تلق نإف

 ةقثلا ةدايز :لوقي نم سانلا نمف « روهشم فالح هيف لب هيلع اًعمجم كلذ سيل :تلق

 ناك اذإ عضوم يف لبقت اهنأ وهو ليصفتلا حيحصلاو « اهلبقي نم مهنمو « ةلوبقم ريغ اًقلطم

 سن نب كلام ةدايز سانلا لبق امك ةقفلا يف هنود وأ هلثم اهركذي مل يذلاو اًتبث اًظفاح ةقث اهيوار

 اهصخت نئارقل رخآ عضوم يف لبقتو « ءاملعلا رثكأ اهب جتحاو رطفلا ةقدص يف نيملسملا نم هلوق
 مزجي عضوم يفو « اهتحص نظلا ىلع بلغي عضوم يفو « كلام ةدايزك اهتحصب مزجي

 ‹« نيفصن يدبع نيبو ينيب ةالصلا تمسق ثيدح يف ةلمسبلا ركذ دايز نب هللا دبع ةدايزك اهئطخب

 ىلعو « هفعض نظلا ىلع بلغي لب هيف فقوتي اع ثيدحلا اذه يف ةيمستلا رمجملا ميعن ةدايزو
 نم معأ كلذو ميحرلا نمحرلا هللا مسب لاقف وأ ًأرقف لاق هنأل رهجلاب اهيف ةجح الف اهتحص ريدقت

 . اهتءارق یری ال نم ىلع ارج وأ ارس اھتءارق

 . ةي هللا لوسرب ةالص مكهبشأل ينإ لاق :تلق نإف

 هجو لك نم نوكي نأ يضتقي ال هبشتلاو « اهتآيهو « اهريداقمو «ةالصلا لصأ هب دارأ :تلق

 . ةلمسبلا نود هريغو ريبكتلا يف ققحم كلذو « لاعفألا بلاغ يف يفكي لب

 عمجم سايلإ نب دلاخ نأو « طقاس هدانسإ نأ ةا ليربج ينملع هيف يذلا ثيدحلا امأو

 نعو . هثيدح بتكي ال ءيشب سيل : نيعم نبا نعو « ثيدحلا ركنم :دمحأ نعف « هفعض ىلع

 . تاقثلا نع تاعوضوملا يوري : نابح نبا نعو . ثيدحلا كورتم : يئاسنلا

 . لفن وأ ضرف يف ناك له ركذي مل هنإف سابع نبا نع ريبج نب ديعس ثيدح امأو
 « ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهج ةي هنأ سابع نبا نع نيثيدح ينطقرادلا ركذ :تلق نإف

 . هللا مسبب ةالصلا حتتفي ناك : يناثلاو

 . هيف ةجح ال لوألاو « كاذب سيل هدانسإ : يذمرتلا لاق :تلق

 ًأرقف ةروس انآ يلع تلزنأ -مالسلا هيلع- لاق « ملسم حيحص» يف : يوونلا لاق :تلق نإف

 اذكف ةالصلا جراخ رهجلاب حيرصت اذهو : لاق . ها. رثوكلا كانيطعأ انإ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . تايالا رئاسك ةالصلا يف

 . حاحصلا صوصنلا ةفلاخم عم سايقلاب جتحب لهف طوقسلا ةياغ يف جاجتحالا اذه :تلق
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 ال نيعم نبا هفعض دقو نذؤملا دعس نب نمحرلا دبع لوألا ىفف ءرامعو ىلع ثيدح امأو

 قيرطلا يفو . عوضوم هنأك هؤازج اذه : لاقف يبهذلا هبقعتو« دانسإلا حيحص مكاحلا لاق

 ام: ةفينح يبأ نعو . يناجرزخلا ناميلس يبأ نب ثيلو بويأ هبذك دقو يفعجلا رباج : يناثلا

 . رثأب هيف يناتأ الإ يأر نم ءيشب هتيتأ ام « يفعجل ا رباج نم بذكأ تيأر

 دقو نسحلا نب رمع هخيش هيفو ينطقرادلا هاور لوألا « ناقيرط هلف رمع نبا ثيدح امأو

 كلذب رهظف هب حتحي ال : ينطقرادلا هيف لاقف ناورم نب دمحم نب رفعج هيفو « ينطقرادلا هفعض

 ‹ يدسألا دايز نب دابع هيف نأل لطاب اًضيأ وهف بيطخلا هاور ىناثلا قيرطلاو . ثيدحلا اذه نالطب

 ءاسؤر نم ناک: متاح وبأ لاقو « هبذك ىلع عمجم وه : يروباسينلا نب دمحم ظفاحلا لاقو

 . ةعيشلا

 فسوي نب. بوقعی هتاور نمو ‹« عوضوم لب رکنم ثیدح هنإف ریشب نب نامعنلا ثيدح امأو

 بيطخلاو ينطقرادلا توكسو ينطقرادلا هفعض دامح نب دمحأو « روهشمب سيل وهو يبضلا

 اذه يف يزوجلا نبا قلعي ملو ادج حیبق هل مهتياور دعب ثيدحلا اذه لثم نع ظافحلا نم امهريغو

 امج أ هقثوو هحیحص يف هل یور يراخبلا ناف  هنم ریصقت وهو ةفيلخ فاح نب رطعف ىعالإ ثیدحا

 . انرکذ

 . هوجول لطاب ثيدح- رهف ريمع نب مكحلا ثيدح امأو

 ىوس ًايوار هل فرعن ال لب ريمع نب مكحلا همسا دحأ نييردبلا يف الو اًيردب سيل هنأ :لوألا

 يف يناربطلا ركذ دقو . هثیدحب جتحی ال لوهجم وه لب اًيباحص قلي مل هنع يوار لا بیبح نبا

 ارکنم اًیدح رشع ةعضب هل یور مث «يلامشلا هتبسن يف لاقو ریمع نب مکحلا ريب کلا همجعم))

 نيرشع نم اًبیرق ؟لماکلا» يف يدع نبا هل یورو 5 هنع بیبح يب نب یسوم ةياور نم اهلكو

 ‹ يفوكلا ينيصلا قاحسإ نب ميهاربإ وه ىسوم نع يوارلاو ثيدحلا اذه اهيف ركذي ملو اًنيدح

 . ثيدحلا كورتم : ىنطقرادلا لاق

 مل مكحلا نع ىسوم ةخسناوور نيذلا نإف هعنص ثيدحلا اذه نوكي نأ لمتحي :يناثلا

 مث ينطقرادلا انملع ام هاور انإو « يناربطلاو يدع نباو دلخم نب يقبك اهيف ثيدحلا اذه اوركذي

 . بيطخل ا

 داب نیلا اغ ةد ولا ءار ةمجبملا دشا غلا لاق اا م راو ا ءاورو بیطخل ا

 . نونو ةلمهم



 يناربطلاو « هحيحص» يف ةيزخ نبا هاور اب ضراعم وهف -هنع هللا يضر-سنأ ثيدح امأو
 هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر- سنأ نع نسحلا نع هيبأ نع ناميلس نب رمتعم نع !همجعم)» يف

 يف هلوقو «-امهنع هللا يضر-رمعوركب ابأو ةالصلا يف ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رسي ناك ب
 يف يبهذلا لاقف ءادهاش هتركذ اغإ لاقو مكاحلا ءاور يذلا ثيدحلاو . ةيزخ نبا اهداز ةالصلا
 هنإ هللاو هللاب دهشأ انأف عوضوملا ثيدحلا اذه لثم هباتك يف دروي مكاحلا ىحتسا امأ ؛هرصتخم»
 حيحصلا يف تبثي ام ضراعيال مكاحلا قيثوتو ( ال ) هنم طقس : يداهلا دبع نبا لاقو . بذكل

 هنع نووري تابثألا تاقثلا- هنع هللا يضر- سنأ باحصأو فيكو هلهاست نم فرع امل هفالخ
 . معن : لاقف ؟كلذ ركذي اًسنأ تعمس تن : لاقف « اذه نع ةداتق لأس ةبعش نإ ىتح كلذ فالخ
 . رهجلل يفانملا حيرصلا ظفللاب هربخأو

 نب رمع ثيدح نم !تايفالخلا» يف يقهيبلا هاور ام اهنمو راثآلاب اضيأ ةيعفاشلا تجتحاو
 -هنع هللا يضر- رمع فلخ تيلص : لاق هيبأ نع ىزبأ نب نمحرلا دبع نب ديعس هيبأ نع رذ

 نع تباثلا حيحصلل فلاخم اذه : انلق . اهب رهجي يبأ ناكو « ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجف
 هللا يضر -يلعو رمع ناک : لاق لئاو يبأ نع هدانسإب يواحطلا یورو «رهجي ال ناک هنآ رمع

 «رهجل ا مدع ًاضيأ هيبأ نع رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع یور دقو . نارهجي ال ۔امهنع
 . بابسألا نم ببسب وأ ميلعتل ةرم هلعف هنأ ىلع لمحي رهجلا تبث نإف

 يرهزلا نع نمحرلا دبع نب نامثع نع هدنسب ينطقرادلا قيرط نم بيطخلا هاور ام : اهنمو
 هللا مسبب نورهجی اوناک-مهنع هللا يضر- ًايلعو نامثعو رمعو ركب اب نأ بيسملا نب ديعس نع
 كرت ىلعاوعمجأ يصاقولا وه نمحرلادبع نب نامشعو « لطاب اذه: انلق . ميحرلا نمحرلا
 : نابح نبا لاقو .ثيدحلا بهاذ باذك : لاقف هنع يأ تلأس : متاح يب نبا لاق . هب جاجتحالا
 . ثيدحلا كورتم : يئاسنلا لاقو هب جاجتحالا لحي ال - تاعوضومل او ءايشألا تاقثلا نع يوري

 تيلص :لاق « هيب نع حابر يبأ نب ءاطع نب بوقعي نع « اًضيأ بيطخلا هجرخأ ام اهنمو
 نمحرلا هللا مسبب نورهجي مهلك ال هللا لوسر باحصأ نم ةدعو «بلاط يب نب يلع فلخ
 طق هفلخ ىلص الو ءاّيلع قحلي مل حابر يبأ نب ءاطعو « تبثي ال اًضيأ اذهو : انلق . ميحرلا
 امأو . ثيدحلا ركنم دمحأ لاق « ةمئألا نم دحاو ريغ هفعض دقف « بوقعي هنبا ىلع هيف لمحلاو
 نباب فرعيو يزاوهألا يناهبصألا دمحأ نب نسحلا نب دمحم نيسحلا وبأ وهف هيف بيطخلا خيش
 يلع نب دمحأ نع بيطخلا لقنو .ديناسألا بكري ناك هنأ اوركذو « هيف اوملكت دقف يلع يبأ
 . ! بذكلا بارج يناهبصألا يلع يبأ نبا يمسن انك : لاق صاصجلا

 دحاولا دبع نب دمحم نب نسحلا نع ينطقرادلا قيرط نم ًاضيأ بيطخلا هجرخأ ام : اهنمو
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 ؛ ميلعتلا ىلع لومحم وه : انلق

 ديعس يبأ فلخ تيلص : لاق ناهبن نب حلاص نع ىيحي يبأ نب ميهاربإ انث نيسحلا نب نسحل ا انث
 نمحرلا هللا مسبب نورهجي اوناكف -مهنع هللا يضر- ةريره يبأو ةداتق يبأو سابع نباو يردخلا

 يعيش وهو . هللا ءاش نإ يبرعلا وه نيسحلا نب نسحلاو « تبشيال ًاضيأ اذهو : انلق . ميحرلا

 . لوهجموأ فيعض يعيش ًاضيأ وهو همسا بلقناو « رقشألا نسحلا نب نيسحلا وه وأ فيعض
 هيف ملكت دق ةمأوتلا ىلوم ناهبن نب حلاصو . بذكلاو ضفرلاب يمر دق ىيحي يبأ نب ميهاربإو
 زوجي ال دانسإلااذهو . رظن ةداتق ىبأ فلح ةالصلا هكاردإ ىفو « ةمئألا نم هريغو كلام

 ۰ ۰ .هب جاجتحالا

 مهو رهجلا ىرت ةعيشلا نأل هباحصأو ةي يبنلا ىلع رهجلا ثيداحأ يف بذكلا رثك انإو

 باحصأ نايعأ دحأ ةريره يبأ نب يلع وبأ ناكو ثيداحأ كلذ يف اوعضوف « فئاوطلا بذكأ

 رهجلا ثيداحأ بلاغو . ضفاورلا راعش نم راص اهب رهجلا لوقي وهو « اهب رهجلا كرتي يعفاشلا

 . عيشتلا ىلإ بوسنم وه نم اهتياور يف دجن

 مهنم دحاو ريغ نع يورف « تفلتخا دق اهنأ عم ةجحب تسيلف كلذ يف نيعباتلا لوق امأو

 . لاوقألا ىلإ ال ليلدلا ىلإ عوجرلا كلذ يف بجاولاو ٠ هكرت مهنم دحاو ريغ نع يورو « رهجلا

 اَب هنأ يور اميف يعفاشلا هب جتحا امع باوج اذه :ش ( ميلعتلا ىلع لومحم وه : انلق) :م

 لومحم هنإ لاقي وأ « رسي اهب هنأ ميلعت لجأل اهب رهج اإ هب هنأ ديريو ةيمستلاب هتالص يف رهج
 ءادتبا رهجلا ناك :لاقيو ءًاقافتا اهعوقو ىلع لومحم هنإ لاقيو ئراقلا هعمسي يذلا رهجلا ىلع

 نورهجي اوناك مهنأكف ٥١( ةيآلا : فارعألا) (ةيفخو ًاعرضت مكبر اوعدا# ىلاعت هلوق لوزن لبق

 . ١١١( ةيآلا : ءارسإإلا) (تفاختالو كتالصب رهجتالو) : هلوق لزن ىتح ًاضيأ ةءارقلاو ءانثلاب

 . عفدني الو مصخل ا هب یضری الو ئزجی ال اذه لک : تلق

 مث «ةحيحصلا ثيداحألا نم ىور اجب هبهذمل ةرصن فنصملا جتحي نأ اذه يف ةقيرطلا تناكو

 هللابو لوقنف« ةضقانتملا رابخألاو ثيداحألا دورو دنع هب باجي اب مصخل ا هب جتحا امع بجي
 : قيفوتلا

 لهو؟ ال مأ ةحتافلا نم يه لهو؟ ال مأ نآرقلا نم يه له لاوحأ ةعبرأ ةيمستلل نأ انركذ دق

 ؟ ال مأ اهب رهجي له اهنأ وهو عبارلا يقبو اهانركذ دق ةثالثلا هذهف . ال مأ ةروس لك لوأ نم يه

 يف ملسمو يراخبلا ىور ال رهجي ال لوقن نحنو « اهب رهجي هعم نمو يعفاشلا لاقف
 : لاق -هنع ىلاعت هللا يضر- سنأ نع ثدحي ةداتق تعمس ةبعش ثيدح نم «امهيحيحصا

 عمسأ ملف - مهنع هللا يضر- نامشعو رمعو ركب يبأ فلخو ةي هللا لوسر فلخ تيلص

 هلل دمحلاب ةءارقلا نوحتفتسي اوناكف ملسمل ظفل يفو . ميحرلا نمحرلا هللا مسبب أرقي مهنم ادحأ
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 يئاسنلا هاور . اهرخآ يف الو ةءارقلا لوأ يف ميحرلا نمحرلا هللا مسب نوركذي الو « نيملاعلا بر

 : هيف اولاقو .« هننس» يف ىنطقرادلاو «هحيحص)» ىف نابح نباو «هدنسم» يف دمحأو «هننس» يف

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاب نورهجيو نابح نبا دازو « ميحرلا نمحرلا هللا مسبب نورهجيال اوناك

 يف و . ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجي مهنم ادحأ عمسن ملف ًاضيأ يئاسنلاو نابح نبال ظفل يفو

 بر هلل دمحل اب هب رهجي اميف ةءارقلا نوحتفتسي اوناكف« هدنسم» يف يلصوملا ىلعي يبأل ظفل

 رصتخم يف ةيزخ نباو ةيلحلا» يف ميعن يبأو «همجعم »يف يناربطلل ظفل يفو . نيملاعلا

 لاجرو . ميحرلا نمحرلا هللا مسب يف نورسي اوناكف «راثآلا حرش» يف يواحطلاو (هحیحصا)

 دحاو ىنعم ىلإ عجرت هظافلأ لكو .« نيحيحصلا» يف مهل جرخم تاقث مهلك تاياورلا هذه

 . ظافلأ ةعبس ىهو ًاضعب اهضعب قدصي

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسبب ةءارقلا نوحتفتسي ال اوناك : لوألاف

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسب أرقي وأ لوقيادحأ عمسأ ملف : يناثلاو

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسبب نوأرقي اونوكي ملف : ثلاثلاو

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجي ادحأ عمسأ ملف : عبارلاو

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسبب نورهجي ال اوناكف : سماخلاو

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسب نورسياوناك : سداسلاو

 . نيلاعلا بر هلل دمحلاب ةءارقلا نوحتفتسي اوناكف : عباسلاو

 ةيابع نب سيق همساو يفنحلا ةماعن يبأ ثيدح نم ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا ىورو

 ينب يأ لاقف ميحرلا نمحرلا هللا مسب ل وقأ انأو يبأ ينعمس : لاق لفغم نب هللا دبع نبا انثدح

 «مالسإللا يف ثدحلا هيلإ ضغبأ ناك ةي هللا لوسر باحصأ نم ًادحأ رأ مل ينإف ! ثدحلاو كايإ

 مهنمًادحأ عمسأ ملف مهنع هللا يضر نامثعو رمعو ركب يبأ عم تيلصو : لاق . هنم ينعي

 . نسح ثيدح : يذمرتلا لاق . نيملاعلا بر هلل دمحم لا لقف تيلص اذإ تنأ اهلقت الف « اهلوقي

 ىلعاوركنأو «ثيدحلااذه ظافحلا فعض دقو :(ةصالخلا يف يوونلا لاق : تلق نإف

 نب هللا دبع نبا ىلع هرادم نإ :اولاقو « بيطخلاو ربلا دبع نباو ةيزخ نباك هنيسحت يذمرتلا
 . لوهجم وهو لفغملا

 ناك : لاق لفغملا نب هللا دبع ىنب نع ةماعن ىبأ ثيدح نم «هدنسم »ىف دمحأ هاور : تلق

 . هيبأ نع لفغملا نب هللا دبع نبا نع ]۸٠١[ هجام نبا هاورو (۱)

3: 



 ركب يبأو ةي يبنلا عم تيلص ينب يأ لوقي ميحرلا نمحرلا هللا مسب لوقي انم ادحأ عمس اذإ انوبأ

 . ميحرلا نمحرلا هللا مسب لوقي مهنم ادحأ عمسأ ملف -مهنع هللا يضر- نامثعو رمعو

 . هلثم هيبأ نع لفغم نب هللا دبع نبا نع ةديرب نب هللا دبع نع «همجعم) يف يناربطلا هاورو

 تيلص : لاق هيبأ نع لفغم نب هللا دبع نب ديزي نع باهش نب فيرط نايفس يبأ نع هجرخأ مث
 هذه انع بيغ !؟اذه ام : تلق هتالص نم غرف املف ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجف مامإ فلخ

 . "هب اورهجي ملف رمعو رکب يأ عمو ةي يبنلا عم تيلص دق ينإف ! اهب رهجت كارأ يتلا

 نايفس وبأو ةماعن وبأ مهو هيبأ نع لفغملا نب هللا دبع نع ثيدحلا اذه اوور ةثالث ءالؤهف

 ىنثي نأ نم رهشأف ةديرب نب هللا دبع امأو « هريغو نيعم نبا هقثو دقف ةماعن وبأ امأ . يدعسلا

 يذلا وهو « تاقثلا نم هریغ هيلع هعبات ام هب ربتعی هنکلو هيف ملکت ناو نارهم نایفسوبآ امو « هيلع
 هللا دبع نبا نع ةلاهحلا تعفترا دقف طقف ىناربطلا دنع رج امك ديزي لفغملا نب هللا دبع نبا ىمس

 ۰ . هنع ةثالثلا ءالؤه ةياورب لفغم نبا

 يوري يذلا هونبو « لفخملا نب هللا دبع ينب نع ةماعن يبأ نع دمحأ دنسم» يف مدقت دقو

 اوسيل مهنأ عم ءالؤه لثمب نوجتحي مهريغو نابح نباو يئاسنلاو «دمحمو دايزو ديزي مهنع
 . هببسب حرج یتح عباتم الو دهاش هل سیل ًآرکنم ًاثیدح مهنم دحأ وری ملو « ةياورلاب نيروهشم

 . تاقثلا نم مهريغ هاور ام اوور اغنإو

 هيبأ نع هنع يناربطلا هل ىورف دمحم اسمأو . ثيدحلا اذه يف يمس يذلا وهف ديزي امأف

 هللا مرحالإ هتيعرل اًشاغ تيبي مامإ نمام» : لوقي -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا تعمس : لاق

 ديص هب داصي ال هنإف اوفذحت ال :ًاعوفرم هيبأ نع هنع يناربطلا هل ىورف دايز امأو . «ةنجلا هيلع

 رهجلا مدع يف حيرص ثيدح اذهف ةلمجل ابو .« نيعلا اقفيو نسلا رسكي هنكلو ودعلا ًاكنيالو

 ‹«يذمرتلا هنسح دقو « نسحلا ةجرد نع لزني الف حيحصلا ماسقأ نم نكي مل نإو وهو ةيمستلاب

 اوكرت : تلق نإف . هتاعباتم ترثكو هدهاوش تددعت اذإاميس ال هب جتحي نسحلا ثيدحلاو

 . لفخم نب هللا دبع نبا ةلاهجل هب جاجتحالا

 يقهيبلاو . عوضوم هنأ وه ملعي اب بيطخلا جتحا لب «هنم فعضأ وه اب اوجتحا دق :[ تلق]

 ةماعن وبأ هب درفت لاق «ةفرعملا» هباتك يف هاور نأ دعب هنأ ريغ ثيدحلا اذه هفيعضت يف نسحي مل

 كلذ لكو «(حيحصلا» ابحاض امهب جتحي مل لفغم نب هللا دبع نباو ةماعن وبأو « ةيابع نب سيق

 نايفسوبأو ةديرب نبأ هللا دبع هعبات دقف «حيحصريغ هب درفت هلوقو . لماحتلاو بصعتلا لجأل

 . فيعض وهو نايفس وبأ باهش نب فیرط هیفو (۱)



 ء اهب رهجي ال ناك مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ربخأ - هنع هللا يضر - اًسنأ نأل

 مل امهو حيحصلا ثيدحلا اذه فيعضت مزلتسي ال حيحصلا يبحاص جاجتحا مدعو « انركذ امك

 نم ةفينح يبأ ىلع دري امل عبتي ام ريثك يراخبلاف اذه عمو ةحيحصلا ثيداحألا ةطاحإ امزتلي

 ضعب لاقو لوقي مثاذكو اذك ةي هللا لوسر لاق لوقيف هركذب ضرعي مث ثيدحلا ركذيف «ةنسلا

 يف هركذي ىتح رهجلا يف احيحص ًاثيدح دجي ملو هيلع هب عنشيو هيلإ هب ريشي اذكو سانلا
 ةميقسلا ثيداحألا ىلع مهبتك لامتشا عم ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ اذهف . «هحيحص»

 درفت دقو « اهوكرت امل ةيلكلاب ةيهاو مهدنع اهنأ الولو « ًائيش اهنم اوجرخي مل ةفيعضلا ديناسألاو

 . هوجو نم هفعض انيب دقو مهدنع اهيف ام ىوقأ وهو ةريره يبأ ثيدحب اهنم يئاسنلا

 -هنع هللا يضر-سنأ ثيدح :ش (اهب رهجي ال ناک يَ هنأ ربخآ- هنع هللا يضر- اسنآ نأل) :م

 . بيرق نع هانركذ دقو ملسمو يراخبلا هجرخأ

 ينطقرادلاو دمحأ ىورف ةلمحجلا يف ناك كلذ نأ -هنع هللا يضر- سنأ نع يور : تلق نإف

 نمحرلا هللا مسب أرقي ةي هللا لوسر ناكأ ًاسنأ تلأس : لاق ةملس نب دهز نب ديعس ثيدح نم

 . كلبق دحأ ينلأس ام وأ هظفحأ ام ءيش نع ينلأستل كنإ : لاق ؟نيملاعلا بر هلل دمحلا وأ ميحرلا

 . حيحص هدانسإ : ينطقرادلا لاق

 نوكي نأ لمتحيو «حيحصلا »يف هفالخ هنع تبث ام مواقيال هراكنإ نم يورام: تلق
 نعاموي لئسامك آريشك كلذ لثم عقو دقو «هربكل ةلاحلا كلت يف يسن-هنع هللا يضر-سنآ

 اغإ هنأ لمتحيو . يسنو ثدح نم مكو انيسنو ظفح هنإف هولأساف نسحلاب مكيلع : لاقف ةلأسم

 . اهئافخإو اهب رهجلا نعال ًالصأ ةالصلا يف اهركذ نع هلأس

 . ذئموي اًيبص ناك هنأل « هدعبل هعمسي مل سنأ نوكي نأب ثيداحألا نيب عمجي : تلق نإف

 - تامو نينس رشع ذئموي سنألو ةنيدملا ىلإ رجاه - مالسلا هيلع- هنأل دودرم اذه : تلق

 رهدلا نم ًاموي هعمسي الف نينس رشع هفلخ يلصي نأ روصتي فيكف ةنس نورشع هلو -مالسلا هيلع

 هتیاورو مهنامز يف همدقت عم- هنع هللا يضر- نامشع نامز يف لهکو « رمعو رکب يبآ نامز

 !؟ثيدحلل

 ‹تابثإلا ىلع ةداهش رهجملا ثيداحأو «يفنلا ىلع ةداهش ءافخإإلا ثيداحأ :تلق نإف

 هيف فلتخم اذه نأ ىلع تابثإلا اهانعمف ىفنلا ةروص ىف ترهظ نإو ةداهشلا هذه :تلق

 هيلإو تبثملا ىلع مدقي يفانلا ضعبلا دنعو « ءاوس ضعبلا دنعو « تابثإلا دقت ىلع نورثكألاف

۲۰۹ 



 . هريغو يدزألا بهذ

 ةعبرأ رهجلا ىورو « لفخغملا نب هللا دبعو سنأ ةباحصلا نم نانثا ءافخإللا ىور :تلق نإف

 . ةاورلا ةرثكب رهجلا مدقيف ايباحص رشع

 اهيف سيل رهجلا ثيداحأف . نيليلدلا ةحص دعب نوكي اغغإ ةاورلا ةرثك ىلع دامتعالا :تلق

 حيحصلا يف جرخم حيحص تباث ثيدح هنإف ٤ ءافخإإلا يف يور ام فالخب ‹ حيرص حيحص

 ةاورلا ةرشكب حيجرتلا نوري ال ةيفنحلا نم ةعامج نأ عم ةروهشملا ننسلاو ةفورعملا ديناسملاو

 دقو مكاحلا الإ رهجلا ثيداحأ وري ملو « ةفيعض اهلك اهنكل اهتاور ترثك نإو رهجلا ثيداحأو

 . ةعوضوملا لب ةفيعضلا ثيداحألل هحيحصتو هلهاست فرع

 لوق نماوظفحي ال نأ ثيدحلا لهأ ىلع بجي : روهشملا «ملعملا» هباتك يف ةيحد نبا لاقو

 كلذ يف هدلقو «هيفلاخم نم ريثك كلذ نع لفغ دقو « رهاظ ظلغلا ريثك هنإف هللا دبع يبأ مكاحلا

 ال ثيدح نم هيف مكو ةللعم او ةذاشلاو ةبيرغلاو ةفيعضلا ثيداحألا نم هباتك المو ينطقرادلا

 ةلمسبلاب رهجلا يف ءيش فينصت اهلهأ ضعب لأس رصم لحد امل هنأ يكحو . هریغ يف دجوي

 ام لک : لاقف ‹ كلذ نم حيحصلاب هربخي نأ هيلع مسقأف ةيكلاملا ضعب هاتأف [ًءزج هيف فنصف]

 . حيحصب سيلف رهحلا يف ةي يبنلا نع يور

 لماحتلا دح نع زواج دق هنإف بيطخلاو . فيعضو حيحص هنمف ةباحصلا نع امأو

 : لاق هنأ ةمركع نع بيطخلا یورو «كلذب هملع عم ةعوضوملا ثيداحألاب جتحاو « بصعتلاو

 نبا نع ةمركع نع هدانسإب يواحطلا ةياور هتضراعو « ةلمسبلاب رهجي ال نم فلحخ ىلصي ال

 . بارعألا لعف كلذ : لاق ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجلا يف سابع

 وبآ لاقو . بارعألا كلذ لعفي نإ : لاقف ميحرلا نمحرلا هللا مسبب رهجلا نع نسحلا لئسو

 . مهتلهج دارأ بارعألا ةءارق اهيف رهجلا : سابع نبا نع رمع

 نأ يغبني ال بيطخلاو : يزوجلا نبا نع يجورسلا لقنو . ةعدب اهب رهجلا نأ : يعخنلا نعو

 . اهيف ليق ام ركذي ملو ءاهححصو اهل رصتناو ةفيعضلا ثيداحألا

 مظعأ ةبيصملاف يردت تنك نإو ةبيصم كلتف يردت ال تنك نإف

 رخآ ىلإ «ىولبلا هب معت ام ةلمسبلاب ءافخإللا ربخ : ليق نإف : عضوملا اذه يف لمكألا لاقو

 نیب اًقيفوت هرکذ ام سیلف اذه عمو «يقانغسلا نع كلذ عيمج ذخأ : تلق « هحرش يف هركذ ام

 لصألا وه يذلا انركذ دقو «نفلا اذه لهأ ةقيرط ىلع ءافخإلاو رهجلا ىف ةدراولا ثيداحألا

°¥ 



 اهب يتأي هنأ هنعو « ذوعتلاك ةعكر لك لوأ يف اهب يتأي ال هنأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع مث

 هنإف - ىلاعت هللا همحر - دمحم دنع الإ ةحتافلاو ةروسلا نيب اهب ىتأي الو « امهلوق وهو « اًطايتحا

 ‹ ةتفاخملا ةالص ىف اهب يتأي

 . رظن هيف رظانللف

 لك لو يف ) :م ةيمستلاب يأ :ش ( اهب يتأي ال ) :م يلصملا نأ يأ :ش ( هنأ ةفينح يبأ دنع مث) :م

 لوأ ىمس اذإ يلصملا نأ ةفينح يبأ نع يورو « ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور هذهو :ش (ةعكر
 نم هللاب ذوعأ ةءارقك يأ :ش (ةوعتلاك ) :م ةالصلا حاتتفال تعرش اهنأل اهديعي ال هنإف هتالص

 . اًقافتا ةروسلا لوأ يف ةرم اهأرقي هنإف « ميجرلا ناطيشلا

 لك لوأ يف ةيمستلاب يتأي يلصملا نأ يأ :ش (اهب ينأي هنأ ) ةفينح يبأ نعو يأ :ش (هنعو) :م

 يتأي نأ نسحألاو :«ىواتفلا ةينق »يفو . ةفينح يبأ نع فسوي وبأ اهاور ةياورلا هذهو « ةعكر
 لاق نمو «مهنع ةياورلا فلتخت الو هيف فالتحا ال اًعيمج انباحصأ دنع ةعكر لك لوأ يف اهب

 يف فالخلا نكل ءانباحصأ بتك لمأت نم هفرعاًشحاف اًطلغ انباحصأ ىلع طلغ دقف ةرم

 . ىلوألا يف اهبوجوك ةيناثلا يف بجت اهنأ ةفينح يبأ نع ىلعملا ةياور يف امهدنعف «بوجولا

 اهنأ حيحصلاو «نسحف هريغ يف اهأرق نإو ةالصلا حاتتفا دنع الإ بجت ال اهن هنع نسحل ا ةياورو

 . وهسلل دجس ةحتافلا لبق اهنع ىهس ول ىتح ةعكر لك يف بجت

 اهأرقي نأ ءارقلا عمجأو «بجت اهنأ حيحصلاف « ةالصلا جراخ اهبوجو امأو : «ىبتجملا»يفو

 . ورمع يبأو هريغ دنع الإ روسلا رئاس يف اذكو ةحتافلا لوأ

 ةداعإ هيلع نأل فحصلملا ةعباتم ىلإ برقأ اهنأل « طايتحالا ليبس ىلع يآ :ش (اطايتحا) :م

 . نسحف ةروسلا دنع اهأرق نإ : ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو . اهتداعإاذكف « ةحتافلا

 نيب ) :م ةيمستلاب يأ :ش ( اهب يتأب الو) :م دمحمو فسوي يبأ لوق يأ :ش ( امهلوق وهو ) :م

 :ش ( ةتفاخم ا ةالص يف اهب يتأي هنإف دمحم دنع الإ ) :م ةالصلا لوأ اهلحم نأل :ش ( ةحتافلاو ةروسلا

 اًعابتا ةءارقلا اهيف تفاخي يتلا ةالصلا يف ةروسلاو ةحتافلا نيب ةيمستلاب يتأي يلصملا نإف يأ

 :اولاق كلذلف « ةيمستلا نودب ةالصلا زوجت ال : يعفاشلا دنعو « الف رهج اذإ امأو ‹ فحصملل

 كلذو « دهاجمو - هنع هللا يضر - سابع نبا نع لوقنملا وهو ةعكر لك يف اهب يتأي نأ دوجألا

 ٠ ٠ طايتحالل

 ةدسفم يدتقملا ةيمست صاقو ىبأ نب دعس دنع نأل هيف طايتحاال : نيدلا ديمح لاقو

 فلخ ديعبلا ةءارق نسحتسا هنإ ىتح ديعب اهل ةالصلا داسف ذإ فالخلا اذه دنفي مل نكل هتالصل

 . تفاخي اميف مامإلا



 اًتكر نيعتت ال ةحتافلا ةءارقو « ءاش ةروس يأ نم تابآ ثالث وأ ةروسو باتكلا ةحتاف ارقي مث لاق

 هللا همحر - كلامو « ةحتافلا يف - هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ « اهيلإ ةروسلا مض اذكو « اندنع

 . اهعم ةروسو باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال ١ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق هل « امهيف -ىلاعت

 ةفلاخمو «هدارفنال رهجلا يف هفالخب دتعي ملو هريغ هعم نأل يعفاشلا فالخ ربتعاو

 . انركذام ىلع صوصنلا

 ذوعتلاو ءانشلا ةءارق دعب مث يأ :ش ( باتكلا ةحتاف أرقب مث ) : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 نإ يتأي ام ىلع ةنسلاو نكرلا نود ةءارقلا نم بجاولا نايب اذه باتكلا ةحتاف ةروس أرقي ةيمستلاو

 :ش ( ءاش ةروس يأ نم تايآ ثالث وأ ) نآرقلا نم ةروس ًأرقيو يأ :ش (ةروسو) :م ىلاعت هللا ءاش

 نم بجاولا نايب اًضيأ اذهو ءءاش ةروس يأ نم اهيف رايخلاو ةحتافلا عم تايآ ثالث ًأرقيو يأ

 .ةءارقلا

 ىلع بصني نأ زوجیو ‹ةينكرلا ثيح نم يأ :ش ( اندنع انكر نيععت ال ةحتافلا ةءارقو) :م

 ةحتافلا عم ةالصلا زاوج يف ءاهقفلا نيب فالخ ال : -هللا همحر- يزارلا ركب وبأ لاقو .لاحلا

 نب ديعسو ديز نب: رباجو يبعشلاو ميهاربإو نسحلاو سابع نبا نع انبهذم لثم ىوريو « اهدحو

 . ةياور يف كلامو دوادو ريبج

 ةءارق ينعي :ش ( ةحتافلا يف يعفاشلل اًفالخ) :م ةحتافلا ىلإ يأ :ش (اهيلإ ةروسلا مض اذكو ) :م

 زوجت ال ادمع اديدشتو اهنم اًقرح كرت ولو «هتالص لطبت اهأرقي مل ول ىتح ضرف هدنع ةحتافلا

 دوجسب زمؤيف اًيسان ناک نإو «هتالص لطبت دمع ناک نإف هللا ظفل نم دیدشتلا كرت ولو «هتالص

 ًالهاج وأ اًيهاس ناك نإو رفكي هانعم فرعو كلذ دمعت نإف « دبعن كايإ» نم كرت ولو ءوهسلا

 نيم اعلا بر نمو كايإ نم ديدشتلا كرت ول انخياشم ةماع دنعو . مهتمتت يفاذك وهسلل دجسي

 . (ةصالخلا» يف هركذ «هتالص ديعي ال هنأ راتخملاو «ديعي

 فالخ بصنو اهيلإ ةروسلا مضو ةحتافلا ةءارق يف كلام اًقالخ يأ :ش ( امهيف كلاملو) :م

 ةنس ةحتافلا ىلإ ةروسلا مضو :لاق «رهاوحلا بحاص» نأل ‹ حيحص ريغ هجولا اذه ىلع كلام

 . انباحصأ هنع هلقن ام فالخ كلام دنع

 ىلإ ةروسلا مض نأ دحأ لقي ملو ءاتكر نآرقلا مأ لعج كلام نعروهشملا : هريغ لاقو

 ىلع هب لقي مل وهو لوق كلام ىلإ اوبسنو اذه نع اوتكس حارشلا رثكأو . هتملع اميف نكر ةحتافلا

 . كلام انبهذمك اذه يف هبهذم نأ هنع يور هنأ



 نأ ي هللا لوسر انرمأ» : ظفل يفو « “"” «لماكلا »يف يدع نبا هاور باتكلا ظفلب ديعس يبأ نع
 : ظفل يفو ء« اهريغ اهعمو باتكلا ةحتافب الإ ةالص ءىزجت ال » : ظفل يفو .

 هللا لوسر لاق :لاق ديعس يبأ ثيدح نم ةجام نباو يذمرتلا هاورو « اهريغ وأ ةضيرف يف ةروسو »
 هلل دمحل اب أرقي ال نمل ةالص الو «ميلستلا اهليلحتو ءريبكتلا اهميرحتو ‹ روهطلا ةالصلا حاتفم» : اک

 مل نمل ةالص ال» : هلوق ىلع ةجام نبا رصتقاو يذمرتلا ظفل اذه . "؛اهريغ وأ ةضيرف يف ةروسو

 . نايفس يبآب لولعم اذهو يذمرتلا هنع تكسو « رهجل اب رقي

 ةبيش يبأ نبا هاورو .هلجأ نم ثيدحلااذه حصيال :« هماكحأ »يف قحلادبع لاقو

 رسيت امو ةحتافلا ًارقن

 يبأ نع ةرضن يبأ ثيدح نم «نييماشلا دنسم» يف يناربطلاو ؟امهيدنسم» يف هيوهار نب قاحسإو

 نأ انرمأ» : لاق هنع ةرضن يبأ نع دواد وبأ ىورو “““ اهريغ اهعمو نآرقلا مأب الإ ةالص ال » : ديعس

 ًارقن نأ ةي هللا لوسر انرمأ : هظفلو ««هحيحص)» ىف نابح نبا هاورو «رسيت امو باتكلا ةحتافب ًأرقن

 . «امهيدنسم» يف ىلعي وبأو دمحأ هاورو . رسيت امو باتكلا ةحتافب

 « اعوفرم ةرضن يبأ نع يدعسلا نايفس وبأو ةداتق هيوري اذه : «هللع» يف ينطقرادلا لاق

 رمع نب نامثع نع ةعيبر هاورو : هنع ةبعش باحصأ لاق . اذكه ةرضن يبآ نع ةملس وبأ هفقوو

 . ةبعش نم هعفر حصي الو اعوفرم ةملس يبأ نع ةبعش نع

 هللا لوسر تعمس : لاق تماصلا نب ةدابع ثيدح نم «نييماشلا دنسم» يف يناربطلا ىورو

 نب نارمع ثيدح نم يدع نبا هاورو . « نآرقلا نم نيتيآو باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال » : لوقي ةي
 باتكلا ةحتافب اهيف أرقي ال ةالص ءىزجت ال» : لوقي ةي ىبنلا تعمس : لاق -هنع هللا يضر- نيصح

 ۰ . « ادعاصف نیتیآو

 خيرات» يف ميعن وب هاورو «ثيدحلا ركنم فيعض : يدع نبا لاق « ديزي نب ورمع هيفو
 اهيف أرقي ال ةالص ءىزجت ال» : ةي هللا لوسر لاق : لاق يراصنألا دوعسم يبأ ثيدح نم ؛ناهبصأ

 . «اهعم ءيشو باتكلا ةحتافب

 . ردب نب عیبرلاب هلعأو ۲ : ۱۲۷ /۳) لماکلا يف يدع نبا هاور (۱)

 اذه : ينطقرادلا لاق -هنع هللا يضر- ديعس يبأ نع ةرضن يبأ نع ةداتق نع دواد وبأ هجرخأ ظفللا اذهب (5)

 ةبعش باحصأ هلاق اذكه ةرضن يبأ نع ةملس وبأ هفقوو ًاعوفرم ةرضن يبأ نع يدعسلا نايفس وبأو ةداتق هيوري

 . ه | ةبعش نع هعفر حصي الو « ًاعوفرم . . . . ةملس يبأ نع ةبعش نع رمع نع نامثع نع ةعيبر هاورو هنع

 . هنع مالكلا مدقت (۳)

 )٤( شايع نبا هنع درفتو « هوفعض ةزمح نب هللا ديبع نب زيزعلا دبع هيف : فيعض هدانسإ .

 )٥( هجیرخت مدقت: فیعض .
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 : ىلاعت هلوق انلو « باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال :١ مالسلا هيلع هلوق - هللا همحر - يعفاشللو

 ٠١( ةيآلا : لمزملا) € نآرقلا نم رسيت ام اوأرقاف#

 يف سلاج ةَ هللا لوسرو لجر ءاج :لاق عفار نب ةعافر ثیدح نم دواد وبآ یورو

 ءاش ابو نآرقلا مأب ارقا مث ربكف ةلبقلا ىلإ تهجوتو تمق اذإ» : ةياور يفو . ثيدحلا . دجسلا

 . )«هدنسم» ىف اًضيأ دمحأ هاورو . (هللا

 اذه :ش (باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال - مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوق -هللا همحر- يعفاشللو) م

 : لاق تماصلا نب ةدابع نع عيبرلا نب دومحم ثيدح نم مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا

 ءیزجت ال» : ظفلب ىنطقرادلا هاورو . « باتكلا ةحتافب ارقي ال نمل ةالص ال9 : ةَ هللا لوسر لاق

 يبأ ثيدح نم نابح نبا هجرخأو . حيحص هدانسإ : لاقو « باتكلا ةحتافب أرقي ال نمل ةالصلا

 « باتكلا ةحتافب اهيف ارقي ال ةالص ءىزجت ال» : م هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر -ةريره

 لالدتسالا هجو « كسفن يفأرقا» : لاقو يديب ذخأف :لاق « مامإلا فلخ تنك نإو : تلق

 . باتكلا ةحتاف ةءارقب الإ زاوجلا نع ةالصلا نسح ىفن وهو رهاظ روكذملا ثيدحلاب

 لالدتسالا هجو :ش ۲١( ةيآلا : لمزملا ) ¢ نآرقلا نم رسيت ام اوأرقاف  :ىلاعت هلوق انلو) :م

 قلطم ىلع ةذايز باتكلا ةحتافب هدييقتو اًقلطم نآرقلا نم رسيت ام ةءارقب رمأ ىلاعت هللا نأ هذهب

 هتءارق نإف هب ارومأم هنوكل اًضرف نآرقلا ىلع لطي ام ىندأ نوکیف خسن هنأل زوجي ال اذهو صنلا

 . ةالصلا يف نوكي نأ نيعتي ضرفب تسيل ةالصل

 . ؟اهب كسمتلا حصي فيكو اهتيضرف تخسن دقو ليللا ةالص يف ةيآلا هذه :تلق نإف

 ةالصلا ضورف نود ليللا مايق بوجو خسنامنإو ءاخوسنم رصي ملاتكر عرش ام :تلق

 ¢ 4هنم رسیت ام اوأرقاف)» : هلوقب خسنلا دعب ةءارقلاب رمأ هنأ هيلع لديو . اهماكحأ رئاسو اهطئارشو

 اضيأو « لصفلاب لباقملا مدعل ضرفلا يف ةحتافلا طرش نم لكو . ًالفن تبثت خسنلا دعب ةالصلاو

 . هعضوم يف فرع ام ىلع لوقنملا لوقلا ىلع ببسلا صوصخل ال ظفللا مومعل رابتعالا

 . مهبملا ىلع يضقي نيبملاو نيبم ثيدحلاو ةلمجم ام ةملك :تلق نإف

 ظافلأ نم نم ةملك نأل هقفلا لوصأب هتفرعم مدع ىلع هلوق لدي اذه لاق نم لك :تلق

 مزليف هوركذ اميف كلذ غوسي الو ريسي ءيش يآ هانعم ثيدحلاو ةءارقلا ريسي تالمجم رئاسك

 . تالامتحالا نم صاخلا يف ام عم صاخلا ىلع لمحي ال اندنع ماعلاو « ثيدحلاو نآرقلاب كرتلا

 ةقث يلعو ‹عفار نب ةعافر نع هيبأ نع يقرزلا ییحی نہ يلع نع ۷٦۳1[ دواد وبأو ‹(0/١٤۳دمحأ هاور (۱)

 . بيرقتلا ىف ظفاحلا هركذ . ةيؤر هل هوبأو

 ۲1١
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 . هلم ةدايزلا زوجيف لوبقلاب هتقلت ءاملعلا نإف روهشم ثيدحلا اذه :تلق نإف

 هذه يف نوعبإاتلا فلتخا دقو . لوبقلاب نوعباتلا هاقلت ام روهشملا نأل كلذ ملسن ال :انلق
 ناك اذإ امأ ءاًمكحم ناك اذإ زوجي اإ روهشملا ربخلاب ةدايزلاف «روهشم هنأ انملس نئلو « ةلأسملا
 هيلع -هلوقك ةليضفلا يفنل لمعتسيو زاوجلا يفن هلثم نأل لمتحم ثيدحلااذهو . الف ًالمتحم
 » : لاق ةي هنأ يور ال ضراعم هنألو « « دجسملا يف الإ دجسملا راجل ةالص ال » : -مالسلاو ةالصلا

 .« اهريغ وأ باتكلا ةحتاف ةءارقب الإ ةالص ال

 هيلع- هنأ يورو . بيرق نع هانركذ دقو « باتكلا ةحتافب ولو ةءارقب الإ ةالص ال :  يورو

 . « نآرقلا نم كعم ام وأ رسيت امأرقا مث ربكأ هللا » : لاق نأ ىلإ ةالصلا يبارعألا ملع -مالسلا

 . دارملا اذه نوكيف لصأ زاوجلا يفن :تلق نإف

 . كرتلا ىضتقي ليلدب لصألا كرت زاوجل ثيدحلاب دارملا وه لصألا نأ ملسن ال :تلق

 : اإ هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ ثيدح نم امهريغو دواد وبأو ملسم جرخأ :تلق نإف

 . ةينكرلا ىلع لدي اذهف .« مات ريغ جادخ يهف نآرقلا مأب اهيف ارقي مل ةالص ىلص نم

 انبهذم قفاوي ال اذهو « ةصقان ةالص ناصقن يأ جادخ تاذ هانعم نأل كلذ ملسن ال :تلق
 انلق اذهلو « تاذلا ىف ال فصولا ىف ناصقنلا نأل لوقن نحنو ءداسفلا ال ناصقنلا تبث هنأل

 . ةحتافلا بوجوب

 نإف ءةيآلا نود ام وهو ضعبلا هنم صح ماع 4 هنم رسيت ام اوأرقاف # : ىلاعت هلوق :تلق ناف
 ةيآلا نود ام نأل « ةيآ هنأ ةفينح ىبأ دنع ةءارقلا نم ءىزجي ام ىندأ ةءارقلا لصف يف ركذ فنصلملا

 . ةيآلا نود ام لوانتي الف اًقرع زجعم وه ام لوانتي نآرقلا :تلق

 ةيآو «راصق تايآ ثالث ةءارقلا ضرف :الاق امهنأل امهلوق ىلع ميقتسم اذه :تلق نإف
 تسيل يهو ةريصقلا ةيآلاب هدنع ىدأتي ضرفلا نأل «ميقتسي ال ةفينح يبأ لوق ىلع امأ . ةليوط
 . ةزجعمب

 ةملك يه ةيآب ضرفلا ىدأتي الو «رثكأ وأ نيتملك ةريصقل ةلا ةيَالا نوكت نأ هيف طرشلا :تلق
 ةيآلا نود ام لخدي مل كلذك ناك اذإف «حيحصلا يف نئاب انبهذم : لاقو «« نو« ص » ك ةدحاو
 . صنلا يف

 : هلوقب اعيمج ةروسلا مضو ةحتافلا ةينكر ىلع لدتسم اكاام نإ : تلق نإف : يزارتألا لاقو
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 . امهبوجوب انلقف لمعلا بجوي هنكل « زوجت ال دحاولا ربخب هيلع ةدايزلاو

 . ىهتنا « هديعن الف يعفاشلا

 امك ةحتافلا ىلإ ةروسلا مض ةينكرب لقي مل طق اكلام نأل « اًضيأ هجوم ريغ لاؤسلا اذه :تلق

 . انرکذ

 :ش (زوجت ال ) روكذملا ثيدحلا وهو :ش (دحاولا ربخب ) صنلا ىلع يأ :ش (هيلع ةدايزلاو) :م

 هلوقك خوسنملا نود اجب زوجي ال خسنلاو باتكلا صن نود دحاولا ربخ نأل « انركذ امك خسن هنأل

 . ٠١٠٠١( ةيآلا : ةرقبلا )  اهلثم وأ اهنم ريخب تأن اهسنن وأ ةيآ نم خسنن ام # : ىلاعت

 ؟ انه اه خسنلا ىنعم ام :تلق نإف

 ضعبلا ىلإ لكلا نم هلدبت مزل ةدايزلا دعب هضعب ناك ال ةدايزلا لبق ًاعورشم ناك يذلا :تلق

 قلطملاو «قلطم قلطم هنأ ىلع لدي اذهو هيلع ةدايزلاب فنصملا لاقف « ماع رسيتام :تلق نإف

 . صوصخللا ريغ ماعلا وهو قلطملا ماعلا دارأ هنأك :تلق . اندنع ماع ال صاخ

 .هلوقب كلذ نيبو هب لمعلا بجوي روكذملا ثيدحلا نكل يأ :ش ( لمعلا بجوي هنكل) :م

 اذإ امهكرات مثأي ىتح ةروسلا مضو ةحتافلا ةءارق بوجوب انلق يأ :ش (امهبوجوب انلقف) :م

 نآرقلاب انلامعتساب لدعلاب انلمع نحن اغأ لصاحلاو «ىهس اذإ وهسلا دوجس همزليو دمع

 ‹ ثيدحلاب ةروسلا مضو ةحتافلا ةءارق ةيبوجوو صنلاب ةءارقلا قلطم ةضيرف انتبثأو «ثيدحلاو

 ‹ رخآلا لمهيو امهدحأب لمعي نأ لدعلا نم سيلو « رابخألا لامعإ باب يف لدعلا وه اذهو

 يف يناربطلاو دواد وبأ هجرخأ يذلا وهو ةريره وبأ ءاور يذلا ثيدحلا نأ يهو ةقيقد انه اهو

 كرت اذإ امع © «باتكلا ةحتاف ةءارقب الإ ةالص ال يدانأ نأ ال هللا لوسر ينرمآ » : لاق هنآ ؛طسوألا»

 . مصخلا بهذم كلذ سيلو ةحتافلا ىلع داز ام ةضيرف ىلع

 هب تبشت الف «يعطقب سيل دحاولا ربخو هليلد ردقب تبشثي مكحلا نأ وهو باوجانلو

 . هب لوقن نحنو « بوجولا هب تبثي معن . ةيضرفلا

 .ءاوس يدنع بجاولاو ضرفلا لوقي مصنللا :تلاق نإف

 .ًاسح اهتوبث مولعمو تاذلا يفن يضتقي هبصن نأل « لمجم ثيدحلا: تلق نإف

 . سلدمو فيعض ةاطرأ نب جاجحلا هيف : تلق (1)
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 نمأ اذإ » مالسلا هيلع هلوقل ؛ متؤملا اهلوقيو « نيمآ : لاق € نيلاضلا الو : مامإلا لاق اذإو

 لاق اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف - ىلاعت هللا همحر - كلال كسمتم الو ءاونمأف مامإلا

 .«اهلوقي مامإلا نإف :٠ هرخآ يف لاق هنأل ؛ ةمسقلا ثيح نم « نيمآ اولوقف € نيلاضلا الو > مامإلا

 يفن مزليف ًاضيأ لامكلا يفن هب مزلي ءازجإلا يفن ردق نأ قيقحتلاو ءاذه نع بيجأ دق : تلق

 . لامكلا يفن هب نيعتف « ةفلاخملل هلبق نيئيش

 . نيمآ نيلاضلا الو بيقع مامإلا لاق يأ :ش (نیمآ : لاق « (نيلاضلا الو :  مامإلا لاق اذإو) :م

 هجو ىلع اهلوقي نكلو نيمآ لوقي ال مامإلا نأب كلام لقي مل : تلق . كلا ًافالخ : يزارتألا لاق

 .«رهاوحلا» يف هركذ « هنع دمحم وبأ يضاقلا هاكح ام ىلع ةنسلا نود ةليضفلا

 يف يدتقملا ناك ام اذه لوقي يزارتألاو . نيمآ اضيأ يدتقملا لوقي يأ :ش (متؤملا اهلوقيو) :م

 نوكي نأ زوجيو لعافلا مسا نوكي نأ زوجي هب ىدتقا يأ هب متؤملا نأ وهو هلوقب فيرصتلا ملع

 ةبسانمل مامإلا وهو يناثلا وه انه دارملاو ىلوألا ميملا حتفب متؤم لوعفملا مسا ريدقتو ىلوألا ميلا

 .مالكلا

 ‹« حارشلا ضعب هيلإ بهذ امك نيمآ هلوق يف لاق يف ريمضلا ناك اذإ حصي امنإ اذه : تلق

 متؤملا اهلوقيو هلوق نم نوكيو «مامإلل هيف ريمضلا اغإو « كلذك سيلو ًاضيأ اذه همالك نم مهفيو

 .انركذ امك يدتقملا وه

 نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش (اونمأف مامإلا نمأ اذإ ةي هلوقل) :م

 هنإف اونمأف مامإلا نمأ اذإ» : اب هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا
 لوقي ةي هللا لوسر ناكو : باهش نبا لاق « «هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةكئالملا نيمأت هنيمأت قفاو نم

 نإف »تاوعدلا باتك يف يراخبلا هيف دازو“« ئراقلا نمأ اذإ» هيف ةجام نباو يئاسنلا ظفلو . نيمآ

 . « نيمآ لوقت ةكئاللا

 ًاصلاخ ءاير الو ةعمس الو باجعإ ريغ نم ةكئالملا نيمأتك نمأ اذإ هنأ ديري : نابح نبا لاق

 . هل رفغي ذغنیح هنإف یلاعت هلل

 نيمآ اولوقف نيلاضلاالو مامإلا لاق اذإ ةي هلوق يف -هنع ىلاعت هللا يضر- كلامل كسمتم الو) :م

 ثيدحلا اذه يف كلام ريغل ةجح الو يأ :ش (اهلوقي مامإلا نإف هرخآ يف لاق هنأل ةمسقلا ثيح نم

 كلذ مسق ةي هنأ ثيح نم نيمآ ةحتافلا ةءارق نم هغارف دنع لوقي ال مامإلا نأ نم هيلإ بهذ اميف

 . ةكرشلا يفانت ةمسقلا نأل «موقلا نيبو هنيب

 رخآ يف لاق ب يبنلا نأل يأ :ش ( لاق هنأل ) هلوقب كلذب هجاجتحا مدع فنصلملا نيب مث
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 اهنوفخیو : لاق

 «نیمآ لوقي مامإلا نإف» ثيدحلا ظفلو ‹ نيمآ ظفل لوقي يأ «اهلوقي مامإإلا نإف» : روكذملا ثيدحلا

 ةيكلاملا نإ مث . نيمآ ظفلب نايتإلا يف نيكرتشم موقلاو مامإلا راصف « ةكرشلا كلتب عطقی هرکذن امک

 نود عماسلا نيمأت ءاعدلا ةنس :اولاقو نيمأتلا عضوم غولب ىلع مامإلا نمأ اذإ ةي هلوق اولمح

 لب طلغ اذه : بيطلا وبأ يضاقلا لاقو . عاد هنأل مامإلا نمؤي الف ءاعد ةحتافلا رخآو « يعادلا

 نسحأ مامإلا : لاقو ءاعرشو ةغل مهليوأت يبرعلا نب ركب وبأ دعبتساو . باجيتسالاب ىلوأ يعادلا

 لاقو . رهجلا ةالص يف مامإلا نمؤي ال : كلام مامإلا لاق «ةضراعملا» يفو . مهالوأ مهلوأو نيعادلا

 لوق لثم ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو .راتخي ام وه: بيلك نبا لاقو . نمؤي :بيبح نبا

 . اهب يتأيال مامإلا نأ-هللا همحر-كلام

 ‹ هيف اونعط دقو : لاق مث« نيمآ مامإلا يفخي : -هللا همحر- ةفينح وبأ لاق « طوسبملا »يفو

 يفخيو : هباوج ميقتسي فيكف ًالصأ هلوقيال مامإلا نأ- هللا همحر- ةفبنح يبأ بهذم نإ اولاقو

 يلع لوق ةمرحل هلوقب نوذخأيال ةمئألا ضعب نأ - هللا همحر- ةفينح وبأ فرع لوقن انكل «هب

 نم لوق ىلع ةعرازملا لئاسم عرف امك امهلوق ىلع باوجلا عرفف- امهنع هللا يضر- دوعسم نباو

 .اهزاوج یری

 هباوج امف نسحلا هنع ىور امك نيمآ لوقي ال مامإلا نأ ةفينح يبأ بهذم ناك اذإ :تلق نإف

 .؟ مامإلا نم اذإ ءا هلوق نع

 رشابملا مساب ىمسي نأ زوجي ببسملاو ببسملا رابتعاب ًانمؤم مامإلا ىمس اغإ هنأ هباوج: تلق
 «هننس» يف يئاسنلا هجرخأ اهلوقي مامإلا نإف هرخآ يف ىذلا ثيدحلا مث .هراد ريمألا ىنب لاقي امك

 مامإلا لاق اذإ» : 44 هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع بيسملا نب ديعس نع يرهزلا ثیدح نم

 قفاو نمف « نیمآ لوقب مامإلا نِإو « نیمآ : لوقت ةكئالما نإف نيمآ اولوقف نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ

 نع رمعم انربخأ «هفنصم »يف قازرلا دبع هنع هاورو . "«هبنذ نم مدقق ام هل رفغ ةكئالم ا نيمأت هنيمأت

 هيف سیلو« نيحيحصلا» ىف ثيدحلاو < هدنسب (هحیحص )يف نابح نبا هاور هقیرط نمو يرهزلا

 ٠ ۰ . نيمآ لوقي مامإلا نإف

 هلوق يف يعفاشلا لاق هبو نيمآ ةظفل اعيمج موقلاو مامإلا يفخي يأ :ش (اهنوفخيو) :م

 يبأ نع يور امل دوادو ءاطعو دمحأ لاق هبو مامإلا رهجي يعفاشلا دنعو . ةياور يف كلامو ديدجل ا
(0 

 ةياور يفو . ٠ «ةجض دجسملا يف ناك ىتح هفلخ نم نمأ ةا يبنلا نمأ اذإ ناك» : لاق هنأ ةريره

 )١( يئاسنلا هاور : حيحص ]۸۹۱[

 ) )۲يب نع ةريره يبآ مع نبا هللا دبع يبآ نع عفار نب رشب نع [۱۸۲ ] هجام نبا « [۱۹۷] دواد وبا هاور : فیعض

 ناطقلا نبا لاق امك هلاح فرعي ال ةريره يبأ مع نياو فيعض رشبو ةريره .
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 يوراذكو .ةجض دجسم ا يف نوكي ىتح نيمآ مهفلخ نم لوقيو نيمآ نولوقي هدعب نمو ريبزلا
 . مهنع «ةياردلا» بحاص هركذ اذك « ةمركع نع

 رجح نع ليهك نب ةملس نع نايفس نع يذمرتلاو دواد وبأ هاور نيمأتلاب رهجلا ثيدح :تلق
 لاق نيلاضلا الو أرق اذإ ةي هللا لوسر ناك» : لاق دواد يبأل ظفللاو رجح نب لئاو نع سبنع نبا

 نع رخآ قيرط نم يذمرتلاو دواد وبأ جرخأو . © سح ثیدح : لاقو « «هتوص اهب عفرو نیمآ
 نب لئاو نع سبنع نب رمع نع ليهك نب ةملس نع يدسألا حلاص نب ءالعلا لاقيو حلاص نب يلع
 . هنع یکحو یهتنا « هلامشو هنیی نع ملسو نیمآب رهجف یلص هنأ»: یی يبنلا نع رجح

 هيبأ نع لئاو نب رابجلا دبع نع قاحسإ يبأ نع صوحألا وبأ انث ةبيتق انآ يئاسنلا ىورو
 ةحتاف أرق مث هينذأ ايذاح ىتح هيدي عفرو ربك ةالصلا حتتفا املف ةا هللا لوسر فلخ تیلص » : لاق

 . هتوص اهب عفر نيمآ : لاق اهنم غرف املف باتكلا

 : لاق ةريره يبأ نع رمع نب هللا دبع يبأ نع عفار نب رسيم نع ةجام نباو دواد وبأ یورو

 فصلا نم عمست ىتح نيمآ : لاق (نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ# ىلت اذإ ةي هللا لوسر ناک

 يف مكاحلاو «هحيحص» يف نابح نبا هاورو . دجسملااهب جريف ةجام نبادازو « لوألا

 . نسح هدانسإ : لاق“ هننس» يف ينطقرادلا هاور . “نيخيشلا طرش ىلع : لاقو «هكردتسم»

 نع روعألا نوراه انثدح ليمش نب رضنلا انربخأ «هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ ىورو

 املف ب يبنلا فلخ تلص اهنأ : همأ نع نيصحلا مأ نبا نع قاحسإ يبأ نع ملسم نب ليعامسإ

 . ءاسنلا فص يف يهو هتعمسف « نيمآ : لاق € نيلاضلا الو لاق

 يف ناك ىتح» هيفو ةريره يبأ ثيدح نم ةيعفاشلا هاور يذلا لوألا ثيدحل ا امأ : تلق

 وهو « ءانركذ امك «دجسملا اهب جتريف» ةجام نبا ةدايز يف هظفل لب هظفل كلذك سيلف «ةجض دجسم
 دمحأو يئاسنلاو يذمرتلاو يراخبلا هفعض يثراحلا عفار نب رشب هدانسإ يفو « فيعض ثيدح

 . حيحص هدانسإو ]۲٠١[ يذمرتلا « ]۸۲١[ دواد وبآ هاور (۱)

 . نسحلا هبتر نع هثيدحب لزني ال مالک هيف حلاص نب ءالعلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور ()

 لاقو ًائيش هيبأ نم عمسي مل رابجلا دبع نأ ىلع نوقفتم ةمئألا : ( )٠٠٤/۳ بذهملا حرش يف يوونلا لاق (9)

 .ه | . رهشأ ةتسب هيبأ ةافو دعب دلو اغإ : مهنم ةعامج

 )٤( هجیرخت مدقت : فیعض .

 ) عمجلملا عجار . هقيرط نم ريبكلا يف يناربطلا هاورو . هوفعض ملسم نب ليعامسإ ىلع هرادم : فيعض ()

4/۲( . 
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 ‹ ءافخإلا ىلع هانبم نوكيف ءاعد هنألو - هنع هللا ىضر - دوعسم نبا ثيدح نم انيور امل

 يوري وهو ‹فيعض يثراحلا طابسألا وبأ عفار نب رشب : هباتك يف ناطقلا نبا لاقو « نيعم نباو

 ىور الو لاح هل فرعي ال اذه هللا دبع وبأو « ةريره يبأ [ مع] نب هللا دبع يبأ نع ثيدحلا اذه

 طرش ىلع مكاحجلا لوق[ ...... ] كلذب طقف هلجأ نم حصي ال ثيدحلاو ءرشب ريغ هنع

 . هايإ ينطقرادلا نيسحتو «نيخيشلا

 وه هاور يذلا نإف يعفاشلا باحصأ ضعب يأ هباحصأ ضعب نع يورو مهلوقامأو

 ةمئألا عمسأ تنك : لاق ءاطع نع جيرج نبا نع يجنزلا دلاخ نب ملسم انربخأ« مألا» يف يعفاشلا

 . فيعض يعفاشلا خيش دلاخ نب ملسمو .ها هدعب نمو ريبزلا نباك

 . اًقيلعت ريبزلا نبا نع رثألا اذه يراخبلا ركذ يوونلا لاق : تلق نإف

 نب لئاو ثيدح نم يذمرتلاو دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا امأو . ةجحب سيل قيلعتلا : تلق

 لئاو نع سبنعلا نب رجح نع ليهك نب ةملس نع ةبعش نع اًضيأ يذمرتلا هاور ام هضراعيف رجح
 .«هتوص اهل ضفخو) : هيف لاقو هيبآ نع

 ًاطخأو « ةبعش ثيدح نم حصأ نايفس ثيدح لوقي آدمحم تعمس يذمرتلا لاق : تلق نإف

 هيف دازو «نكسلا ابأ ىنكيو سبنعلا نب رجحوه اغإو سبنعلا يبأ رجح نع لاقف عضاوم يف ةبعش

 . هتوص اهب دم وه انإو هتوص امهب ضفخ لاقو « لئاو نع رجح وه اغإو ةمقلع هيف سيلو ةمقلع

 نبا وه -ةجح - هلوقو ثيدحلا يف نينمؤملا ريمأ وهو فيكو أطخ ةبعش لثم ةئطخت : تلق

 ‹«تاقثلا» يف نابح نبا هب مزجو « سبنع نبا وه لب هلاق امک وه سيلو سبنع يباب سيلو سبنع

 ال هنأل سبنع ابأ اًضيأ هتينك نوكي نأ يفاني ال نكسلا ابأ هنوك دمحم لوقو . هيب مساک هتینک لاقف

 ‹ةلوبقم ةقثلا نم تناك ةدايزلا نأل رضي ال ةمقلع هيف داز «راتخملا ناتينك صخشل نوكي نأ عنام

 هاورام هدیژی هتوص اهب دمو وه اغإو - هتوص اهب ضفخو - لاق هلوقو .ةبعش لبق نماميس الو

 بوضغملا ريغ : لاق نيح ةعمجب ةي هللا لوسر عم تيلص : لاق رجح نب لئاو نع ينطقرادلا

 ةلمهملا نيعلا حتفب سبنعو .ميجلا مضبرجحو . هتوص ىفخأو نيمآ : لاق نيلاضلا الو مهيلع

 . ةلمهم نيس هرخآ يفو ةدحوملا ءابلا حتفو نونلا نوكسو

 بيرق نع مدقت اميف هركذ يذلا وهو :ش ( -هنع هللا يضر -دوعسم نبا ثيدح نم انيور امل ) :م

 . هب ظفلتلا يأ نيمأتلا نألو يأ :ش ( هنالو ) :م ىصقتسم هيف مالكلا رم دقو اهمزليو هلوق دنع

 مكبر اوعدا# ىلاعت هللا لاق ءافخإلا هيف لصألا يأ :ش (ءافخإلا ىلع هانبم نوكيف ءاعد )

 ام قزرلا ريخو يفخ ام ءاعدلا ريخ » :-مالسلا هيلع -لاقو . (٥٠ةيآلا : فارعألا) (ةيفخو اًعرضت

 اهنأ سبلي ةحتافلاب رهجلا عم اهب رهج اذإ هنإف «هريغو نآرقلا نيب زييمتلا عقي اهئافخإب نألو «يفكي
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 . شحاف اطخ هيف ديدشتلاو ناهجو هيف رصقلاو دملاو

 . نآرقلا نم

 . ؟ لمعياذامف ءافخإلاو رهجلا درو :تلق ناف

 انركذ امك ءافخإلا ءاعدلا ىف [لصألاو ] لصألاب لمعي راثآلاو رابخألا تضراعت اذإ : تلق
 . رمألا لصأ ىلع وأ ميلعتلا ىلعو اًقافتا عقو هنأ ىلع هيفام لمحي وأ

 رهجي هتالص يف نيلاضلا الو مامإلا نم يدتقملا عمس ول (ةيرهاظلا ىواتف»و « طيحملا» يفو

 نمؤي : يناودنهلا نعو عبتي الف وخل رهجلا كلذ نأل نمؤي ال :انخياشم ضعب لاق « نمؤي له اهب
 . ثيدحلا رهاظل

 دملا ؛ةصالخلا »يفو ءناتغل هيف اهرصقو نيمآ فلأ دم يأ :ش (ناهجو اهيف رصقلاو دملاو) :م
 نيهجولا ىلعو «نيلوصألا رايتخا رصقلاو -مالسلا هيلع- هنع يورملل هتقفاومل ءاهقفلا رايتخا
 فلألا حتف تاغل عبرأ هيف ةيزانجل ا »يفو . نينكاسلا عامتجال ناك فيك اعطق حتفلا ىلع ينبم وه

 ةلامإ وهو ىرخأ ةغل هيف يدحاولا ىكحو «هنيكستو نيهجولا يف نونلا حتفو اهرصقو اهدمو

 تيكسلا نبا لاقو . ةدودرم اهنأ هنع ضايع يضاقلا ىكحو . نسحلا نع كلذ يورو : لاق
 . ةعبرألا بهاذملا فالخ وهو ماوعلا ةغل ديدشتلا نأ ىلع : ةغللا لهأ نم هريغو

 يف ميملا ديدشتب نيمآ لاق ولو :«سينجتلا» يفو كلذب ةالصلا نالطب يف ةيعفاشلا فلتخاو

 . هلوقب فنصللا هيلإ راشأ دسفت ال نيمآ

 اه هب ةالصلا داسف انه ركذي مل هنكلو « هيف ميملا ديدشت يأ :ش (شحاف ًأطخ هيف ديدشتلاو) :م

 هنأل دسفت ال امهدنعو . -هللا همحر- ةفينح يبأ لوق وهو « داسفلا نأ وهو اقالخ هيف نأل انه
 امهلوق ىلعو (ةيآلا : ةدئاملا ) :م (مارحلا تيبلا نيمآ الو يلاعت هلوق وهو هلثم نآرقلا يف دجوي
 .انه داسفلا ىلإ ضرعتي مل كلذلف «ىوتفلا

 ءليباقو ليباه لثم يهو برملا مالك نازوأ نم سيل هنزوف هلصأو ةياور نيمآ ىنعم امأو
 دملا ميقأف ءادنلا ءاي طقسأ هنأ الإ «ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا انءاعد بجتسا هللا اي هلصأو
 ىنعمب هص لثم لعف مسا وهو دملا هيف فورعملا :اولاقو « هيف رصقلا ةعامج ركنأ كلذلف «هماقم
 لجأل ةفخلل اًبلط حتفيو نينكاسلا ءاقتلال كرحت هريغب لصو نإف «نوكسلاب هيلع فقويو «تكسا
 ال: ليقو .اناجر بيخي ال: ليقو لقعأ : ليقو كلذك نكل : ليقف هانعم وأ «فيكو نيأك ءانبلا
 زونك نم زنك وه ليقو . تافآلا مهنع هب عفدي هدابع ىلع هللا علاط : ليقو . كريغ اذه ىلع ردقي
 . ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا : ليقو هللا الإ هليوأت ملعي ال شرعلا
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 ‹ طاطحنالا عم ربكيو :ريغصلا عماحلا» يفو « عكريو ربكي مث : لاق

 ريهز يبأ نعو - نيمه - برعم وه ليق ؟عفانملا» يفو .فيعض وهو: يوونلا لاق
 بجو» - مالسلا هيلع- لاقف ءاعدلا يف حلأ لجر ىلع مالسلا هيلع هللا لوسر فقو لاق يرتحبلا

 «دواد وب هاور «بجو دقف نيمآب متخ نإ هنٳف « نيمآب لاقف متخي ءيش ياب موقلا نم لجر لاقف متخ يأ

 .ذاعم همسا ريهز وبأو

 هنآو « هنم هنإ لاق نم دادتراب اولاق یتح نآرقلا نم سیل نیمآ نأ فالح ال :« یبتجملا » يفو

 .ةالصلا جراخ ءىراقلاو مومأملاو مامإلاو درفنملا قح يف نونسم

 . اهب يتأي هنأ حصألاو اهيلإ ةروسلا مض دارأ اذإ ةحتافلا دعب نيمأتلا يف ءارقلا فلتخاو

 ابصن امهبصني نأ نم لضفأ وهو مايقلا يف هيمدق نيب يلصملا حواري نأ يغبني :عورف
 امهمحر دمحمو ةفينح يبأ نع هيلع صن ةرم ىرخألا ىلعو ةرم مدقلا اذه ىلع نكقت نإ ةياورلاو

 يأ «يفسنلا» يفو .هفالخ -هللا همحر- فسوي يبأ نع وري ملو «رثكألا ةالص يف هللا

 ىدحإ ىلع مايقلا اذكو ««ينانيغرملا» يف هلثمو ةهوركم ىرخأ لجر ىلإ لجر نم ةحارتسالا
 . رذعلالإ نيلجرلا

 ىلإ برق هنأل ديلا عباصأ عبرأ ردق ىلضملا يمدق نيب نوكي نأ يغبني « تاعقاولا» يفو

 . «امهعامتجا باعكلاب باعكلا اوقصلا» -مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوق نم دارملاو ‹عوشخلا

 اذهو عكريو ربكي ةروسلا مضو ةحتافلا ةءارق نم غارفلا دعب يأ :ش (عكريو ربكي مث : لاق ) :م

 . انخياشم ضعب لاق هبو يرودقلا ةياور هذهو مايقلا لحم يف ريبكتلا نوكي نأ يضتقي

 ةملك نأل عوكرلل ريبكتلا ةنراقم يضتقي اذهو :ش (طاطحنالا عم ربكيو «ريغصلا عماجلا» يفو )

 ةفلاخم عون عقو اذإ هبأد نأل «ريغصلا عماجلاب» حرص اغإو ءانخياشم ضعب لاق هبو « ةنراقملل عم
 . ريغصلا عماجلا ظفلب حيرصتلا «يرودقلا» ةياورو «ريغصلا عماجلا» ةياور نيب

 ءاوتسالا ةلاح يف ال عفرلا ةلاحو ءانحنالا ةلاح نيب نوكي نأ يغبني «داشرإلا حرش »يفو

 نم هسأر عفريام لاح ربكي لب عكريام لاح ربكيال : ةيمأ ونب لاقو . ءانحنالا مامت ةلاح يف الو

 ةالصلا هيلع- هنأل يتأي يذلا ثيدحلا نأو ءاذه لعف- مالسلا هيلع -هنأ يور هنأل عوكرلا

 ‹ هؤاهتناو نكر لك ءادتبا عفرلاو ضفخل اب دارملا «عفرو ضفخ لك دنع ربكي ناك- مالسلاو

 ربكي ال ملف اذه ىنعملا ناك اذإ لاقي ال ءةدابعلا نم ردقلا اذهب هقح ىدؤي نأ نم مظعأ هللا هانعمو

 اًيلاخ ةالصلا ءازجأ نم ءزج ولخي ال نأ ريبكتلا نم دارملا لوقن انأل «عوكرلا نم سأرلا عفر دنع

 نع ءزجلا كلذ ولخي الف امهب يتأي درفنملاو دمحي يدتقملاو عمسي مامإلا عوكرلا دعبف ركذلا نع
 .اذه لجأل ريبكتلا نسي ملف «ركذلا
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 ؛ اًقذح ريبكتلا فذحيو « عفرو ضفخ لك دنع ربكي ناك « مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل

 مث هلوق ليلد اذه :ش (عفرو ضفخ لك دنع ربكي ناك- مالسلاو ةالصلا هيلع -يبنلا نأل) :م

 هاور ‹«ةمقلغ نب دوسألا نب نمحرلا دبع ثيدح نم يئاسنلاو يذمرتلا هاور ثيدحلاو «ربکی

 عفرو ضفخ لك يف ربكي - مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا ناك لاق دوعسم نب هللا دبع نع دوسألا

 هاور « ' حیحص نسح ثیدح : يذمرتلا لاق ءامهنع هللا يضر رمعو ركب وبأو دوعقو مايقو

 . «همجعم» يف يناربطلاو «مهديناسم» يف ينطقرادلاو هيوهار نب قاحسإو ةبيش يبأ نباو دمحأ

 مهب يلصي ناك هنأ -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع ةملس يبأ نع ملسمو يراخبلا جرخأو

 . ك هللا لوسرب ةالص مكهبشأل ينإ لاق فرصنا املف «عفرو ضفخ املك ربكيف

 نب نيسحلا نب يلع نع يرهزلا باهش نبا نع -ىلاعت هللا همحر- كلام نع اطول ا» يفو

 ضفخ املك ةالصلا يف ربكي ةي هللا لوسر ناك» : لاق -مهنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع

 “«لجوزع هللا يقل یتح هتالص كلت لزت ملف عفرو
. 

 . «ريغصلا عماجل ا» يف ركذ امك اذه يف يعفاشلا بهذمو « عفرلاو ضفخلا يغبني تلق دقو

 . عوكرلا ريبكتب ةءارقلا لصو هركي ال : لمكألا ةنازخ» يفو «اّربكم اعكار رخي يواحطلا لاقو

 ابأ نأ امرو ًالصو اهلعف : صفح وبأ لاقو . تكرت ارو تلعف ابر فسوي يبأ نعو

 . ةضفارلل اًقالخ لضفألا كرت -هللا همحر-فسوي

 هنإ :لاقو « ةءارقلا نم غارفلا دعب هنأ حصألاو عوكرلا تقو يف فلتخاو :«ىبتجملا »يفو

 روهمجلا دنع ةنس اهلك تاريبكتلا هذه مث « هب سأب ال ةءارقلا نع ةملك وأ فرح جورخلا ةلاح يف

 نب رمعو قيدصلا ركب وبأ لاق هبو رذنملا نبا لاقو . مهدعب نم ءاملعلاو نيعباتلاو ةباحصلا نم

 . هللا مهمحر- يعفاشلاو كلامو زيزعلا دبع نب ديعسو يعازوألاو يبعشلاو رباجو باطخل ا

 ةريبكتب الإ عرشي ال هنأ : يرصبلا نسحلاو زيزعلا دبع نب رمعو بيسملا نب ديعس نع يورو
 نبا هلقنو « رمع نب هللا دبع نب ملاسو دمحم نب مساقلا نع اًضيأ رذنملا نبا هلقنو « هظفلب مارحإلا

 . ريبج نب ديعسو نيريس نباو ةيواعم مهنم ةعامج نع« يراخبلا حرش» يف لاطب

 ةياور يف دمحأو ةيرهاظلا تلاق دقو « هلاق امك سيلو ةنس اهنأ ةمألا تقفتا : يوغبلا لاقو

 . تابجاو اهنأ

 ‹ طاقسإلا لصألا يف فذحلاو « دملا عضوم ريغ يف دي ال يأ :ش (اًقذح ريبكتلا فذحيو) :م

 . ]۱٠۳۸[ يئاسنلا ]۲٠۸[ يذمرتلا : ينابلألا هححص : حيحص (1)

 . ًاعوفرم . . . . بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نع باهش نبا نع (۸۷ص )اط وملا» يف كلام هاور (۲)
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 دمتعيو . ةغللا ثيح نم نحل هرخآ يفو « اًماهفتسا هنوكل نيدلا ثيح نم «ءاطخ هلو يف دملا نأل

 ؛ هعباصأ نیب جرفیو هیتبکر ىلع هیدیب

 .ةءارقلا يف طيلختلاو ليوطتلا كرت نع هب ربتعيو

 اذإف ةزمهلا وهو ريبكتلا لوأ يف يأ :ش (اًماهفتسا هنوكل نيدلا ثيح نم طخ هلوأ ىف دملا نأل )

 هلاق اذکه هماهفتساب یلاعت هللا ءایربک یف ًاکاش هنوکل هتالص زوجت الو ءرفكيادماعاهدم

 اهنإ ثيح نم نكل « راكنإلل ةزمهلا نأل قحلا وه - هللا همحر - فنصللا هلاق يذلاو « يزارتألا

 . رفكلا همزلي ال ريرقتلل نوكت نأ زوجت

 هتالص زوجت الو « هرفك ىیفاوملكت ربكأ نم فلألا دب ربكأ هللا لاق ول: « ةصالخلا» ىفو

 وهو رفكلا هيلع ىشخيف رفكلا لامتحا هيف اسالك نوكي همزلي مل نإو « رهاظف رفكلا مزل نإ هنأل
 كل حرشن ملأ ىلاعت هلوق يف امك يفنم مالك ىلع تلخد اذإ ةزمهلا نأل « اًعرش اًضيأ ًأطخ

 ةغللا ثيح نم فعض هيفو «تبثملا مالكلا فالخب ريرقتلل نوكت « ١( ةيآ :حارشنالا ) (كردص

 . نآرقلاب فرعلا نأل كلذو

 نم ًاطخ يأ ءابلا دي نأ وهو « ريبكتلا رخآ يف دملا يأ :ش (ةغللا ثيح نم نحل هرخآ يفو) :م

 . رفعج وبأ هيقفلا لاق هبو هتالص دسفت عرش ولو « اعراش ريصي ال خياشملا ضعب نعو

 اذكو « ادصاق ناك نإ رفكلا هيلع فيخو اًعراش ريصي ال هللا فلأ دم ولو :؛طوسبملا »يفو

 . ةكرشلا تابثإ هيف ناكف ربك عمج رابكإ نأل « اعراشريصي ال هؤاب دم ول اذكو « ربكأ فلأ دم ول
 . لبطلا وهو ربك عمج رابكإ : ليقو . ناطيشلل مسا رابكإ : ليقو

 . املأ تراصف ءابلا ةحتف عبشت نأ زوجي : تلق نإف

 يور هنأل «ةيربخل اب عفرلا هلصأ ناك نإو ربكأ يف ءارلا مزجيو « رعشلا ةرورض يف اذه :تلق

 ميجلاب وهو «اًضيأ مزج ةماقإللاو ةياور يفو « مزج مالسلاو مزج ريبكتلا ميهاربإ نع
 يف مازجلاو « عيرس هانعمو ةمجعملا ءازلاو ةلمهملا ءاحلاب مزح- مالسلا هيلع- هنع يورو «يازلاو

 . مزجاف تمقأ اذإو لسرتف تنذأ اذإ -هنع هللا ىضر- رمع ثيدح هنمو ةعرسلا ناسللا

 نيب جرفيو ) عوكرلا يف هيتبكر ىلع هيديب يلصملا دمتعي يأ :ش(هيتبك ر ىلع هيديب دمتعيو) :م

 ىلإ امهلسريو ىرخألا ىلإ هيتبكر ىدحإ مضي نأ هتروصو « اوعكر اذإ مهيتبكر نيب قيبطتلا ىلإ
 . قيبطتلاب نولوقي هباحصأو دوعسم نبا ناك «طوسبملا »يفو . هيذخف نيب

۲۲١ 



 كيتبكر ىلع كيدي عضف تعكر اذإ :٠ - هنع هللا يضر - سنأل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل
 الو ‹« ذخألا نم نكمأ نوكيل « ةلاحلا هذه يف الإ جيرفتلا ىلإ بدني الو «٠ كعباصأ نيب جرفو

 هيلع يبنلا نأل ؛ هرهظ طسبيو . ةداعلا ىلع كرتي كلذ ءارو اميفو دوجسلا ةلاح يف الإ مضلا ىلإ

 « هرهظ طسب عكر اذإ ناك » مالسلاو ةالصلا

 بعصم لاق . قيبطتلا خسن تبث دقو « ةعامجو -مهنع هللا يضر- رمع نباو ديعسو يلعو
 هنع انیهنف اذه لعفن انک» لاقف یبأ یناهنف یتبکر نیب يدي تلعجف : صاقو يبأ نب دعس نبا

 هللا يضر-رمع نبا نع ؛داشرإلا حرش» يفو . هيلع قفتم «بكرلا ىلع انيديأ عضن نأ انرمأو
 . ةدحاو ةرم الإ قيبطتلا لعف ام مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ -امهنع

 (كعباصأ نيب جرفو كيتبكر ىلع كيدي عضف تعكر اذإ -هنع هللا يضر- سننأل اَب هلوقل) :م

 بيسملا نب ديعس قيرط نم ؛طسوألا»و «ريغصلا همجعم »يف يناربطلا هجرخأ ثيدحل ا اذه :ش

 نامث نبا ذئموي انأو ةنيدملا ةا هللا لوسر مدق: لاق -امهنع هللا يضر- كلام نب سنأ نع

 عفراو كعباصأ نيب جرفو كيتبكر ىلع كيفك عضف تعكر اذإ ينباي» : هيفو ًالوطم ثيدحلا «نينس
 نب ةبقعو دوعسم يبأ نعو . «هدنسم» يف اضيأ يلصوملا ديعس وبأ هاورو “"« كيبنج نع كيدي
 : لاقو « هتبکر ءارو نم هعباصأ نیب جرفو هیتبکر یلعامهعضوو هيدي یفاجف عکر هنأ »: رماع
 . دمحأو يذمرتلاو دواد وبأ ءاور “يلصي ةي هللا لوسر تيأر اذكه

 الإ اهفشك يأ عباصألا جيرفت بحتسي ال يأ :ش ( ةلاحلا هذه يف الإ جيرفتلا ىلإ بدني الو) :م
 يف الإ مضلا ىلإ الو ) طوقسلا نمأي هبو بكرلاب :ش (ذخألا نم نكمأ نوكيل ). عوكرلا ةلاح يف
 يف ىوقأ ديلا نألو ءدوجسلا ةلاح يف الإ عباصألا مض ىلإ بدني الو يأ :ش (دوجسلا ةلاح

 ءارو اميفو) :م . ةلبقلا ىلإ ةهجاوم عباصألا سوؤر عقتلو «مضلا دنع اهتوق دايدزاو اهيلع داعقإلا
 ال ينعي ءةداعلا ىلع عباصألا كرت دوجسلاو عوكرلا ءارو اميف يأ :ش ( ةداعلا ىلع كرتي كلذ

 نيديلا عفر يف عباصألا رشن نم يور امو «ةداعلا وه امك مضلا لك مضي الو جيرفتلا لك جرفي

 . عباصألا نيب جيرفتلا ال يطلا دض وه ىذلا رشنلا ىلع لومحم اندنع وهف ةييرحتلا دنع

 (هرهظ طسب عكر اذإ ناك -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا نأل) :م عوكرلا يف :ش (هرهظ طمسبيو) :م

 يبأ بنج ىلإ تيلص : لاق : صاقو يبأ نب دعس نب بعصم نع ؟نيحيحصلا» يف هايور ام خسنلا ليلدو ()

 ىلع انيديآ عضن نأ انرمأو « هنع انيهنف هلعفن انک : لاق يبأ يناهنف « يذخف نيب اهتعضو مث يفك نيب تقبطف

 . بكرلا

 . فيعض وهو ناعدج نب ديز نب يلع هيفو (۲)

 يبآ ورمع نب ةبقع نع داربلا ملاس نع بئاسلا نب ءاطع نع ۹4١[ ] يئاسنلا « [۷۱۹] دواد وبأ هاور (۳)

 . طالتخالا دعب مأ طالتخالا لبق ىور ام وه له رظنيف طلتخا دق بئاسلا نب ءاطعو .دوعسم
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 الو هسأر بوصي ال عكر اذإ ناك » مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛ هسكني الو هسأر عفري الو

 «هاندأ كلذو « اًتالث « ميظعلا يبر ناحبس : لوقيو « « هعنقي

 س
 زاب يبنلا ناك : لاق ءاربلا ثيدح نم« هدنسم» يف جارسلا نب دمحم سابعلا وبأ هاور ثيدحلا :ش

 . ةلبقلا لبق هعباصأ هجو دجس اذإو هرهظ طسب عكر اذإ

 ايم هللا لوسر ناك : لوقي دبعم نب ةصباو تعمس : لاق دشار ثيدح نم ةجام نبا یورو

 ثيدح نم يناربطلا ىورو . “"”رقتسال ءاملا هيلع بص ول یتح هرهظ یوس عکر اذإ ناکف يلصي

 . هلثم يملسألا ةدرب يبأ ثيدح نم اًضيأ ىورو « "ءاوس ةصباو لثم سابع نبا

 الو يأ :ش (هسكني الو ) :م هسأر نم ىلعأ هزجع الو هزجع نم ىلعأ :ش (هسأر عفري الو) :م

 ‹ اسیکنت هتسکنو هسأر ىلع هبلق اذإ اسکن هسکنُ ءيشلا تسكن : لاقي هأطأطي ال يأ هسأر سكني

 هاور ثیدحلاو :ش ( هعنقي الو هسأر بوصيال عكر اذإ ناك -مالسلا هيلع- يبنلا نأل) :م

 لدتعا مث ربكأ هللا لاق مث »: هيفو الوطم -هنع هللا يضر- يدعاسلا ديمح ىبأ ثيدح نم يذمرتلا

 . ؟هحیحص )يف نابح نبا هاور . حیحص نسح ثیدح : لاقو “عنقي ملو هسآر بوصی ملو

 هبوصي ملو هسأر صخشي مل عكر اذإ ناكو : هيفو ًالوطم ةشئاع ثیدح نم ملسم یورو

 بصنی الف لدتعی مث هیتبکر ىلع هیتحار عضیو عکری مث ثیدح يف يراخبلا يفو . كلذ نيب نكلو

 . عنقي الو هسأر

 «هسآأر يبصي ال ةياور يفو ‹ يبص كلذكو هضفخ اذإ هسأر بوص نم« بوصيالو : هلوق

 . ًادج هضفخ اذإ هيبصي هسأر یبص : لاقي

 نيعطهم> : ىلاعت هلوق هنمو « هعفراذإ هسأر عنقأ : لاقي «عانقإلا» نم «هعنقي الو : هلوق

 ٤١(. ةيآلا : ميهاربإ)#مهسوؤر يعنقم

 «ملعلا لهأ ةماع لوق اذه « تارم ثالث يأ :ش (اًنالث ميظعلا يبر ناحبس : لوقيو) :م

 :م : هلوقب كلذ ىلإ راشأو « دمحأ بهذم وهو ثالث نع صقتني ال نأو عوكرلل حيبستلا نوراتخي

 عج ري ليقف هاندأ يف يذلا ريمضلا يف اوفلتخاو . هاندأ تارم ثالث لوقلا يأ :ش (هاندآ كلذو )

 عجار : نيدلا ظفاح خيشلا لاقو ءنونسملا لوقلا ىندأ يف لوقيو هلوق هيلع لد يذلا ردصملا ىلإ

 حيبستلا لامك ىندأ :ليقو «زئاج ركذلا اذه نودب عوكرلا نإف « بدنلا وأ بابحتسالا ىلإ

 . [۷۱۲] هجام نبا هاور : حیحص (۱)

 . فيعض وهو يمعلا ديز هيف : تلق (۲)

 . )۱١۳١/١( عمجملا . تاقث هلاجر : لاقو ريبكلل يمشيهلا هازعو (۳

۳ 



 ء اًنالث ء « ميظعلا يبر ناحبس هعوكر يف لقيلف مكدحأ عكر اذإ : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 هاتدآ كلذو

 . نونسملا حيبستلا ىندأ : ليقو . نونسملا

 كلذ ىلع ةنيرق تلد اذإ اذه ىلإ رقتفي نكلو « ركذلا لبق رامضإ وه ريدقتلا « لك ىلع :تلق
 . ةلصخلا تمعنو نسحأ ةنسلابف يأ .« تمعنو اهبف ةعمجلا موي ًاضوت نم » : ةَ هلوق يف امك

 نإ اذه لضفأ وهف دوجسلاو عوكرلا تاحيبست يف ثالثلا ىلع داز اذإ :« ةريخذلا» يفو
 لوطي نأ هل يخبني الف مامإلا امأو « درفنملا قح يف اذه اعبس وأ اًسمحخ لوقيف رتو ىلع متخلا ناك

 . اًنالث اولوقي نأ موقلا نكمتيل اسمح مامإلا لوقي : يروثلا لاقو

 نأ نم يدتقملا نكمتيل اعبرأ لوقي : ليقو ءاًئالث مامإلا لوقي ليق :“ يواحطلا حرش» يفو

 . اًنالث لوقي

 . هسأر مامإلا عفري نأ ىلإ حبسي يدتقملا : «ةفحتلا» يفو

 مامإلا دنع لضفأ وهف ةرشع ينثا ىلإ يهتني ىتح ثالثلا ىلع داز نإ : «يونزغلا» يفو

 يعفاشلا دنعو . لماك ددع اهنأل عبس ىلإ هيبحاص دنعو : لاق . اعست نوکي نأ يغبني :تلق

 . هركي هنأ دمحم نع يور دقف ةرم هب ىنأ وأ ًالصأ حيبستلا كرت اذإو « ةعكرلا ءاهتنال ةرشع :

 مأ هسأر مامإلا عفر ول ىتح ثالث نم لقأ نوكي ال عوكرلا يف حيبستلا : «يواحجلا» يفو

 . ىنانیغرملا نعاذك يور « اًنالث هحيبست يدتقملا

 : هعوكر يف مامإلا لوقي : يربولا لاقو « مامإلل عبات هنأ حيحصلا : ثيللا وبأ لاقو

 نعو «هسأر عفر لبق اًئالث اولوقي نأ نم موقلا نكمتي ىتح ةدؤت ىلع اًنالث ميظعلا يبر ناحبس

 نب رمع ناکو «ثالث هاندأو سمخ طسولاو عبس ماتلا حيبستلا : - هللا همحر- يرصبلا نسجل ا

 . تاحيبست رشع حبسي - هنع هللا يضر - زيزعلا دبع

 حيبستلا ةنسب ايت ناك ةرم حبس ولو « ةدحاو : - هللاامهمحر- دمحأو يعفاشلا لاقو

 . ةرشعدحأ ىعفاشلا دنع لامكلاو ءامهدنع

 :ش («هاندأ كلذو « اًئالث ميظعلا يبر ناحبس هعوكر يف لقيلف مكدحأ عكر اذإ» : ةي هلوقل) :م

 - دوعسم نبا نع هللا دبع نب نوع ثيدح نم ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه

4 



 نباو دواد ىبأ ظفل اذه « هاندأ كلذو تارم ثالث ىلعألا ىبر ناحبس لقيلف دجس اذإو « هاندأ كلذو

 . 7 ةجام

 مت دقف تارم ثالث ميظعلا يبر ناحبس : هعوكر يف لاقف مكدحأ عكر اذإ : يذمرتلا ظفلو

 هدوجىس مت دقف تارم ثالث یلعألا يبر ناحبس : هدوجس يف لاقف دجس اذإو  هاندأ كلذو « هعوكر

 . « هاندأ كلذو

 لاقو .دوعسم نب هللا دبع كردي مل هللا دبع نب نوعو ‹ لسرماذهو : دواد وبأ لاقو

 . هللا دبع قلي مل نوع لصتمب هدانسإ سيل ثيدحلا اذه : يذمرتلا

 لامك يأ :هلوقب « هاندأ كلذو : هلوق ىنعم فصلا ريسفت اذه :ش ( عمجلا لامك ىندآ يأ) :م

 ىندأ ظفللا اذهب دري مل «هطوسبم» يف ةمئألا سمش نإف ء«نيطوسبملا» يظفل نيب اعمج عمجلا

 خيش لاقو .ركذلااذه نودب زوجيدوجسلاو عوكرلا نإف « لامكلا ىندأ هب دارملا اغإ زاوجل ا

 ركذ هل سيل عمجلا نأل هجو هل سيلو يقانغسلا مالك ذخأ هتلق عمجلا لامك نإ : لاقف امهنيب عمج

 : لمكألا لاق مث «حيبستلا لامك ىندأ وأ «ةنسلا لامك ىندأ باوصلا لب «ىنعم هل الو ثيدحلا

 عمحجملا ىندأ نأ : باوجلاف « عمجلا لامك ىنعم امف ةثالث عمجلا ىندأ هلثم يف روهشملا : ليق نإف

 ةغل عمحجلا ىنعم هيف نأل ةثالث وهف هلامك امأو «دحاو عم دحاو عمج هيف نأل نينثالا يف روصتي ةخل

 .ًاعرشو اح الطصاو

 هركذ قبس هنأ بیجأ «روکذم ريغ ىلإ عجریف همکحی الو روکذمب سیل عمجلا لامك :لیق ناف

 . ثالثلا ركذب ةلالد

 كلذك سيل . ةثالث وهف هلامك امأو : هلوقو ‹ يوغللا ىنعملا هب داري ال عمحجلا قلطأ اذإ :تلق

 . ةياهن هل سيل هلامكو عمجلا لقأ ثالثلا لب

 لوق ركنأو دوجسلاو عوكرلا يف دودحم ركذ اندنع سيل : كلام لاق : عوكرلاب ةقلعتم عورف

 هفرعأ ال :لاقو «ىلعألا يبر ناحبس : دوجسلا يفو « ميظعلا يبر ناحبس : عوكرلا يف سانلا

 هبهذم سيل دسفي دوجسلا حيبست د كرتو : كلام ةلاقم يف« ةموظنملا » بحاص لاق« زاج هلاق نإو

 يف نيت يتلا ركذ : ةف ييأ د يملت يخلبلا حلا ص يأ دنعو ٠ حيحص ريغ هنع هب لقتل

 ةمئألا عامجإب دوجسلاو عوكرلا يف نآرقلا ةءارق هركتو «ضرف تارم ثالث دوجسلاو عوكرلا

 . . دوعسم نبا نع هللا دبع نب نوع نع [۱۸۷] هجام نبا « [۱۸۷]دواد وبا هاور : عطقنم فیعض (۱)

 لسصتمب هدانسإ سيل ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو . هللا دبع كردي مل نوع لسرم اذه : دواد وبأ لاق ..ًاعوفرم

 . هللا دبع قلي مل نوع

o 



 .ةعبرألا

 ‹ عوكرلا دنع اهلحم : - هنع هللا يضر - دمحم لاق ؟ ةدعقلا لحم ىتم : «طيحملا »يفو

 دب الف ةنس نيتبكرلا ىلع نيديلا عضو نأل ناديعب ناذه : ليقو « دوجسلا دنع : فسوي وبأ لاقو

 . عضولل اهلحم نم

 . ملعلا لهأ دنع سوقلا هبش اهيف هتبكر ءيجي نأ هركي : «ةضورلا» يفو

 ابآ تلأس : فسوي وبآ لاق «رشتني لاعنلا قفخ عوكرلا يف مامإلا عمس ٠: ةريخذلا »يفو

 اًميظع اًرمأ هيلع ىشخأ : ةفينح وبأ لاقو « هاهركف كلذ نع ىليل يبأ نباو - هللا همحر - ةفينح

 ال ناک هنأ عیطم يبأ نعو ‹ كلذ هرك هنأ - هللا همحر - دمحم نع ماشه یورو . كرشلا ينعي

 لوطي : مهضعب لاقو « نيتحيبستلا وأ ةحيبستلا رادقم كلذ ناك اذإ يبعشلا لاق هبو «اًسأب هب یری

 ناك نإو زوجي ال اًبيرغ يئاجل ا ناك نإ : رافصلا مساقلا وبأ لاقو . ددعلا يف ديزي الو تاحيبستلا

 الف هفرعي مل نإو « هرظتني ال يئاجلا فرع مامإلا ناك نإ : ثيللا وبأ لاقو . هراظتنا زوجي اًميقم

 ةلاطإ ديزي الو ةصاحخ يئاجلا كاردإل عوكرلا لاط نإ :ليقو « ةعاطلا ىلع ةناعإ هيف ذإ هب سأب

 اعفد هركي ال اًلاظ اًريرش يئاجلا ناك نإ :ليقو « هوركم اذهف ىلاعت هللا ىلإ برقتلل عوكرلا
 . ةموقلا فالخب ةعكرلا كردأ دقف عوكرلا يف مامإلا كردأ نمو «هرشل

 عوكر لا ةنينأمط يف هكردأ اذإ : دمحأ لوق رهاظو نسحلا نع ةياورو ىليل يبأ نبا لوق يفو
 دقو مهدجو نإ :الاق -مهنع هللا يضر- تباث نب ديزو ء«رمع نبا نعو . ةعكرلل اكردم ريصي

 . اهب دتعي ملو دجسو ربك عوكرلا نم مهسوءر اوعفر

 مهسوءراوعفري نأ لبق ربكي نم : نوميمو بيسملا نباو - هنع هللا يضر- رمع نبا نعو

 نع كلذ يورو «زاج ىلوألا ىلع رصتقا نإف « عوكرلل ىرخأ ةريبكتب يتأيو ةعكرلا كردأ دقف

 ‹« نارهم نب نوميمو «يعخنلاو « نسحلاو « ءاطعو «بيسملا نباو « تباث نب ديزو« رمع
 .دمحأو « يعفاشلاو « كلامو « يروثلاو « مكحلاو

 اذه « مامإلا خيش ناميلس نب دامح لوق وهو « نيتريبكت هيلع نأ زيزعلا دبع نب رمع نعو
 يف هركذ هتين تغلوزاجاندنع عوكرلااهب ىونولاذكو حاتتفالا لوألاب ىوناذإ

 . (ىنانيغرملا»و ٤ طيحملا»

 امهاون نإو «هدنع زاج حاتتفالاالو عوكرلا وني مل نإو زوجي ال - هللا همحر - دمحأ دنعو

 مث ذوعتلا كرتو ءانبلاب ىتأ ةيناثلاو ىلوألا ةدجسلا يف مامإلا كردأ اذإ «ةريخذلا »يفو . اًقافتا زاج

 . ادجاس رخ



 مامإلا اهلوقي الو «دمحلا كل انبر : متؤملا لوقيو « هدمح نمل هللا عمس : لوقيو هسأر عفري مث

 ‹ هسفن يف اهلوقي : الاقو - ىلاعت هللا همحر - ةفينح يبأ دنع

 عوكرلا نم هسأر يلصملا عفري مث يأ :ش ( هدمح نمل هللا عمس : لوقيو هسأر عفري مث) :م

 يأ ىنعمب لكو هل تعمسو هيلإ تعمستو « تعمتسا : هل لاقي « هدمح نمل هللا عمس : لوقيو

 هللا لاقو « ۲١( ةيآلا : تلصف ) :م 4 نآرقلا اذهل اوعمست ال :  ىلاعت هللا لاق « هيلإ تفيضأ

 قيرطب زاجم عيمستلا هنم دارملا « (۸ ةيآلا : تافاصلا ) :م ( ىلعألا ألما ىلإ نوعمسي ال # : ىلاعت

 ينعي : ليقو «هل باجأ يأ « ةباجإلاو لوبقلا وهو ببسملا ىلع ءاغصإلا وهو ببسلا مسا قالطإ
 هدر يأ همالك عمس ام :لاقيو «هلبق اذإ نالف مالك ريمألا عمس : لاقي « هدمح نم دمح هللا لبق

 . باجتسي ال يأ «عمسيال ءاعد نم كب ذوعأ» : ثيدحلا يفو . ةقيقح هعمس نإو هلبقي ملو

 نع لقناذك ةيانكللال ةحارتسالاو ةتكسلل هدمح ىف ءاهلا : (ةيديمحلا دئاوفلا» يفو

 . هلاوركشاو : هلوق يف امك ةيانكلل ءاهلا :«ىفصتسملا» يفو . تاقثلا

 ةعكرلاأدبم قفاويل دمحلا كل انبر : لوقي يدتقملا يأ :ش ( دمحلا كل انبر : متؤملا لوقيو) :م

 يف رابخألا تفلتخا : «يواحطلا حرش »يفو ءدمحلا كل انبرب اهمتخيو « نيملاعلا بر هلل دمحلاب

 : اهضعب يفو ءدمحلا كلانبر مهللا : اهضعب يفو دمحلا كل انبر : لوقي اهضعب يف ديمحتلا

 . رهظأ لوألاو دمحلا كلو انبر مهللا

 ء واولاب دمحلا كلو ءدمحلا كل انبر : ةريثك تاياور نم ةحيحصلا ثيداحألا يف تبث :تلق

 دمحلا كل انبر مهللا : (ةريخذلا»و «طيحملا »يف لاق . حيحص لكلاو «دمحلا كلانبر مهللاو

 بارشلا اذه ينعي برعلا لوقي ةدئاز هذه : لاق هنأ رفعج يبأ هيقفلا نعو . ءانثلا ةدايزل لضفأ

 ىلع ةفطاع نوكت نأ لمتحي :ليقو «ةدئاز واولاف « مهردب كل وهو « معن : بطاخملا لوقيف

 .دمحلا كلو كاندمح انبر : يأ فوذحم

 «ةفينح يبأ دنع دمحلا كل انبر : مامإلا لوقي ال يأ :ش ( ةفينح يبأ دنع مامإلا اهلوقي الو) :م

 . لوقأ هبو : لاق يبعشلاو ةريره يبأو دوعسم نبا نع رذنملا نبا هاكحو دمحأو كلام لاق هبو

 دمحلا كلانبر مامإلا لوقي : دمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش ( هسفن يف اهلوقي :الاقو) :م

 مومأملا رصتقيو « ةياور يف دمحأو يعازوألاو يروثلا لاق هبو « هسفن يف هلوق ىنعم وهو ارس
 اغإف ىوتسا اذإف هدمح نمل هللا عمس : لوقي نأ هل بحتسي : يعفاشلا لاقو «دمحلا كل انبر ىلع

 دعب ءيش نم تئشام ءلمو ضرألاو تاومسلا ءلم دمحلا [كل ]انبر» : لوقي نأ هل بحتسي

 اذ عفني الو تعنم امل يطعم الو تيطعأ امل عنام ال دبع كل انلك دبعلا لاق ام قحأ دجملاو ءانثلا لهأ

 « واولاب دبع كلانلكو دبعلا لاق ام قحأ ثيدحلا يف يذلاو « مهبتك يفاذه «٠ دجلا كنم دجلا

 . انلک يفو



 ‹ « نيركذلا نيب عمجي ناك» مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ - هنع هللا يضر - ةريره وبأ ىور امل

 هدمح نمل هللا عمس مامإلا لاق اذإ » : مالسلا هيلع هلوق - هلو . هسفن ىسني الف هربغ ضرح هنألو

 . «دمحلا كل انبر اولوقف

 هيلع لديو «لفاونلا ىف هلاثمأو اذه انباحصأ دجو دوادو نيريس نباو ءاطع لاق هبو « درفنملاو

 ءاملاو دربلاو جلثلاب ينرهط مهللا» : كلذ دعب داز -مالسلاو ةالصلا هيلع- هنأ ىليل يبآ نبا ثيدح

 اذه «ملسم هاور «سندلا نم ضيبألا بوثلا ىقني امك اياطخلاو بونذلا نم ينرهط مهللا ءدرابلا

 . اًقافتا ضرفلا ىف لاقي ال هلک

 هللا عمس ينعي :ش (نيركذلا نيب عمجي ناك ةي يبنلا نأ - هنع هللا يضر- ةريره وبأ ىور امل) :م

 هيلع- يبنلا ناك : لاق ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا جرخأو .دمحلا كل انبرو ‹هدمح نل

 نمل هللا عمس : لوقي مث «عكري نيح ربكي مث « موقي نيح ربكي ةالصلا ماقأ اذإ - مالسلاو ةالصلا

 يوهي نيح ربكي مث دمحملا كلو انبر : مئاق وهو لوقي مث عوكرلا نم هبلص عفري نح هدمح

 .ادجاس

 هيدي عفر حتتفا اذإ ناك ةي هللا لوسر نأ »- هنع هللا يضر- رمع نبا نع يراخبلا جرخأو

 كلو انبر هدمح نمل هللا عمس : لاق عوكرلا نم هسأر عفراذإ ناكو » : هیفو «هیبکنموذح

 .«دمحلا

 عوكرلا نم هسأر عفر اذإ ةا هللا لوسر ناك : لاق ىفوأ يب نب هللا دبع نع ملسم جرخأو

 نم تئش ام ءلمو ضرألا ءلمو تاومسلا ءلم دمحلا كل انبر مهللا هدمح نمل هللا عمس : لاق

 . (دعب ءىش

 هلوق تحت لخدي الل :ش (هسفن ىسني الف هريغ ضرح ): م مامإلا نألو يأ :ش (هنألو) م

 ناك :« ةيرهاظلا ىواتف» يفو ٤٤( ةيآلا : ةرقبلا ) 4 مكسفنأ نوسنتو ربلاب سانلا نورمأتأ# : ىلاعت

 ءامهلوق اوراتخاف ةنيدملا لهأ لوق وهو هلوق ىلإ نوليمي نيرحخأتملا نم ةعامجو يواحطلاو يلضفلا

 . ةفينح ىبأ نع قاحسإ ةياور امهلوق : «طيحملا»يفو

 كل انبر اولوقف هدمح نمل هللا عمس : مامإلا لاق اذإ : اب هلوق ) ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) :م

 يضر- يردخلا ديعس يبأو «ىسوم يبأو « ةريره يبأو ‹ سن نع ثيدحلا اذه يور :ش (دمحلا

 لاق اذإ» : لاق اَب هللا لوسر نأ ملسمو يراخبلا هاورف ةريره يبأو سنأ ثيدح امأ . - مهنع هللا

 . «دمحلا كل انبر مهللا : اولوقف هدمح نمل هللا عمس مامإلا

 هللا لوسر نأ هنع دمحأو ةجام نباو يئاسنلاو ملسم هاورف يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح امأو

۲۸ 



 همحر- يعفاشلل اًفالخ « اندنع عيمستلاب متؤملا ينأيال اذهلو « ةكرشلا يفانت اهنأو « ةمسق هذه

 ‹ ةمامإلا عوضوم فالخ وهو « يدتقملا ديمحت دعب هديمحت عقي هنألو - هللا

 . (مكل هللا عمسي دمحلا كل انبر : اولوقف هدمح نمل هللا عمس مامإلا لاق اذإ » : لاقيت

 يبأ نع بيسملا نب ديعس نع هكردتسم »يف مكاحلا هاورف يردخلا ديعس يبأ ثيدح امأو

 عمس : لاق اذإو ءربكأ هللا :اولوقف ءربكأ هللا مامإلا لاق اذإ » : ةَ هللا لوسر لاق : لاق يردخلا دیعس

 ملو ملسمو يراخبلا طرش ىلع حيحص ثيدح : لاقو «دمحلا كل انبر : اولوقف هدمح نمل هللا
 . °” هاجرخی

 مسق هنأل ةمسق تاذ يأ ةمسق ثيدحلا يهو ةروكذملا تاملكلا هذه يأ :ش ( ةمسق هذه) :م

 يفانت ) ةمسقلا نألو يأ :ش (اهنأو ) مومأملل ديمحتلاو مامإال عيمستلا لعجف ديمحتلاو عيمستلا

 : لمكألا لاقو «ركنأ نم ىلع نيميلاو يعدملا ىلع ةنيبلا » : ةي هلوق يف امك اهعطقت يأ :ش ( ةكرشلا

 نهيفخي عبرأ» : - هنع هللا يضر- دوعسم نبا نع يور ام هضراعي ثيدحلا اذه : ليق نإف

 . « ديمحتلا اهنم دعو « مامإلا

 . بيرغ هنأ «رارسألا» يف لاق هنأب : بيجأ

 اذه دروي مل عوضوملا اذه لمأت ول هنم ذوخآملاو ذخآلا نكلو « يقانغسلا نم هذخأ اذه :تلق

 »يف روكذم ثيدحلاو انهاه ةضراعملا نيأ نمف ادج طقاس هنأل هنع باوحجلا الو لاؤسلا

 لاقو . هدنع ةحصلا ىلإ لصي مل هنأ عم هيلع فوقوم دوعسم نبا نع يور امو . « نحيحصلا

 - مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا ىلإ عوفرم هنأل ةمسقلا ثيدحب ناحجرلا نأب وأ : ًضيأ لمكألا

 . هنع هللا يضر- يرعشألا ىسوم يبأ ةياورب

 ناك اذإ امأو امهنيب ضراعتلا رهظف نيتباث اناك اذإ نيربخلا نم ناحجرلا بلطي اغنإ :تلق

 . ناحجرلاب لاقي فيكف هتحص تبثت مل اًقوقوم رخآلاو احيحص اعوفرم امهدحأ

 نأل :ش (اندنع عيمستلاب متؤملا يتأي ال ) ةكرشلا يفانت ةمسقلا نوك لجألو يآ :ش (اذهلو) :م

 هدنع نإف :ش ( - هللا همحر- يعفاشلل اًقالخ) :م هعم عيمستلا ال ديمحتلا ةمسقلا نم هباصأ يذلا

 عيمستلا نيب ناعمجي متم او مامإلا نأ - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ نع يورو «امهنيب عمجي متؤملا
 هحرشا يف ةياورلا هذه عطقألا ركذو « - هللا همحر - يعفاشلا بهذم وهامك ديمحتلاو

 . ةذاش ةياور هذهو «يرودقلل

 يدتقملا ديمحت دعب ) :م مامإلا ديمحت عقي نأشلا نألو يأ رخآ ليلد :ش ( هديمحت عقي هنألو) :م

 ناكمإل رظن هيفو «ةقباسم أل ةعباتمو ةقفاوم دقع ءادتقالا نأل :ش ( ةمامإلا عوضوم فالخ وهو

 . يبهذلا هقفاوو « امهطرش ىلع هححصو ۲٠١( /۱) مكاحلا هاور (۱)

۲۹ 



 ىوري ناك نإو ‹ حصألا يف امهنيب عمجي درفنم لاو ءدارفنالا ةلاح ىلع لومحم هاور يذلاو

 ىوتسا اذإ مث : لاق . ىنعم هب تآ هيلع ةلالدلاب مامإلاو ديمحتلاب ىوريو « عيمستلاب ءافتكألا

 ء انيب املف دوحسلاو ريبكتلا امأ « دجسو ربك اًمئاق

 وبأ هاور يذلا ثيدحلا يأ :ش ( هاور يذلاو) :م رظن هيفو ‹ يدتقملا ديمحت مامإلا ديمحت ةنراقم

 . نيركذلا نيب عمجي ناك -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا نأ -هنع هللا يضر- ةريره

 نيثيدحلا نيب ًاقيفوت لقنلا ةالص ينيب يبنلا دارنا ةلاح ىلع يأ : ش (دارفنالا ةلاح ىلع لومح)

 تاياورلا نم حصألا يف يأ :ش (حصألا يف ) ديمحتلاو عيمستلا نيب يأ :ش (امهنيب عمجي درفنملاو )

 درفنملا نأ «ريغصلا عماجلا» حرش يف ديهشلا ردصلا اهركذ ةياور يف هنع ءاج هنإف « ةفينح يبأ نع

 هنع ءاجو ءانبهذم وه امك ءامهب يتأي هنأ هنع نسحلا اهاور ةياور يف ءاجو « ريغ ال عيمستلاب يتأي

 عمجلا ةياور وه تاياورلا هذه نم حصألا نأ ىلإ فنصملا راشأو امهنيب عمجي ال هنأ ةياور يف

 يبأ نع فسوي يبأ نع ىلعملا ىورو . امهب يتأي ال هنأ حيحصلا : «عطقألا حرش» يفو .امهنيب

 يضاق لاق «حصألا وهو :«طوسبملا» يف لاق « ريغال ديمحتلاب يتأي هنأ -هللا همحر- ةفينح

 . انخياشم رثكأ هيلعو :ناخ

 راشآو « اهلبق ال ةلصاو نإ ةملك :ش ( ديمحتلاب ىوريو عيمستلاب ءافتكالا ىوري ناك نإو) :م
 ةياورلا نأو ‹ ديمحتلاب ىرخألاو عيمستلاب ءافتكالا : امهدحأ نييرخأ نيتياور انه اه نأ ىلإ اذهب

 ةياور يه عيمستلاب ءافتكالا ةياورو «نيتياورلا نيتاه نم حصألا يه امهنيب عمحلاب تيور يتلا
 .« ريغصلا عماجلا» ةياور يه ديمحتلاب ءافتكالا ةياورو ««رداونلا»

 یسنی الف هریغ ضرح هنآ امهلوق نع باوج اذه :ش ( ینعم هب تآ هيلع ةلالدلاب مامإلاو) :م

 ىلع يأ هيلع هريغ ةلالدب اًضيأ ديمحتلاب ىتأ هنأل «هسفن ىسني مامإلا نأ ملسن ال : هريرقت «هسفن

 . ثيدحلاب هلعافك ريخلا ىلع لادلا نأل ديمحتلا

 . عيمستلاب وه يفتكي نأ يغبنيف اًضيأ درفنملا قح يف دوجوم ةلالدلا هذه لثم :تلق نإف

 ليلدلا ماق هنإف « مامإلا فالخب عراشلا ةهج نم عيمستلاب درفنملا ءافتكا ىلع ةلالد ال :تلق

 لاح عيمستلاب يتأي امهنيب عمجي يتلا ةياورلا يف مث «ىبتجملا» يفو «هقح يف ديمحتلا كرت ىلع

 . عفرلا

 يأ :ش (دجسو ربك ) اًمئاق ىوتسااذإ مث دمحلا كل انبر : لاق :ش ( اًمئاق ىوتسا اذإ مث) :م

 :م دوجسلل ي وهيو ربكأ هللا لوقي ابصتنم اًمئاق هنوك لاح ىوتسا اذإ عوكرلا نع يلصملا غارف دعب
 ناك -مالسلا يلع- يبنلا نأل هلوقب اذه لبق ريبكتلا نيب هب دارأ :ش (انيب املف دوجسلاو ريبكتلا امأ)

 : جحلا) (اودجساو اوعكرا هلوقب بابلا لوأ يف دوجسلا نيبو «عفرو ضفخ لك دنع ربكي

 . (۷۷ةيألا
۰ 



 عوكر لا يف ةنينأمطلاو « نيتدجسلا نيب ةسلجلا اذكو ‹ ضرضب سيلف اًمئاق ءاوتسالا امأو

 ء هلك كلذ ضرتفي : فسوي وبأ لاقو -هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو «دوجسلاو

 - ىلاعت هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو

 نيب ةسلجلا اذكو ) ةموقلا ىمسي ىذلا وهو :ش (ضرفب سيلف اًمئاق ءاوتسالا امأو) :م

 يف ةنينأمطلا اذكو يأ :ش (دوجسلاو عوكرلا يف ةنينامطلاو ) ضرفب تسيل يأ :ش (نيتدجسلا
 لجرلا نأمطا نم ردصم ةنينأمطلاو «دوجسلا سفنو عوكرلا سفن يف ضرفب سيل عوكرلا
 اذهو ءلادبإلا ىلع ةدحوملا ءابلاب نأبط اذكو اذك ىلإ نئمطم وهو نكس ىأ « ةنينأمطو اتانئمطا

 « ةريخألا ماللا يف ديدشتلاب للعفا باب ىلإ لقنف للعف نزو ىلع نأمط هلصأو يعابرلا ديزم
 نونلا يف نونلا تمغدأو ءةزمهلا ىلإ ىلوألا نونلا ةكرح تلقنف «نأمطا هلصأو «نأمطا راصف

 . هعضوم يف فرع ام ىلع رعشق ةيعابرو ررعشقا هلصأ « رعشقا لثم
 ةفينح يبأ دنع ) ةنينأمطلاو ةسلجلاو ةموقلا ةيضرف مدع نم انركذ يذلا يأ :ش (اذهو) :م

 اًضرف ءايشألا هذه نكت مل اذإف كلام باحصأ ضعب لاق هبو :ش (-هللا امهمحر- دمحمو

 دوجس بجيو ءةبجاو يخركلا جيرخت يفو «يناجرجلا جيرخت يف اذهو «ةنس يهف امهدنع

 نبا ةياور يف ةداعإلا تبجو «هعوكر نم هسأر عفري مل ول ةيكلاملل ؛رهاوجلا» يفو .اهكرتب وهسلا
 عوكرلا نم عفري نم مساقلا نبا لاقو .دايز نب يلع ةياور يف زجي ملو «كلام نع مساقلا

 . هئزجي ال بهشأ لاقو دوعي الو هللا رفغتسيو هئزجي لدتعي ملو هسأر دوجسلاو

 لادتعالا بوجوب : انلق ناف «بجي نأ ىلوألا برقأ مايقلا ىبأ ناك نم نإ : ةفينح وبأ لاق
 . بجت ال : ليقو ةنينأمطلا بجي

 ةسلجلاو ةموقلا نم روكذملا يأ :ش ( هلك كلذ ضرتفي :-هللا همحر- فسوي وبأ لاقو) :م
 ةحيبست رادقم دوجسلاو عوكرلا ةنينأمط ضرف فسوي وبأ لاقف «ةفحتلا يفو ةنينأمطلاو

 اهنأ فسوي يبأ نع يورو « ةياورلا رهاظ يف ضرفب تسيل ةنينأمطلا « يباجيبسألا »يفو . ةدحاو

 رفعج يبأ نم هانيقلت نكلو باتكلا يف فالتخالا ركذي مل -هللا همحر- ثيللا وبأ لاق . ضرف

 .«رارسألا» يف ركذي مل كلذكو

 هبو يعفاشلا لوق وه فسوي وبأ هيلإ بهذ ام يأ :ش (- هللا همحر -يعفاشلا لوق وهو) :م

 -هنأ هببسو «لادتعالا يف ةنينأمطلا بوجو نم ءيش يبلق يف نيمرحلا مامإ لاقو . اًضيأ دمحأ لاق

 عوكر لاب ىتأ ولف «هريغ يف اهركذ امنإو اًمئاق لادتعالا يفاهركذي مل -مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةلعلا تلاز نإف «لادتعالا هنع طقسو هعوكر يف دجس باصتنالا نم ةعنم هيلع تضرعت بجاولا

 عطق دعب تلاز نإو «دجسي مث لدتعيو اًمئاق بصتنيو عفري نأ بجو ضرألا هتهبج غولب لبق
 . هي رحتب اًاع ناک هتالص

۲۳١ 



 . ةالصلا فخأ نيح يبارعأل هلاق « لصت مل كنإف لصف مق » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 كرت نم : يسخرسلا لاقو . ناكرألا ليدعتب تغلب ةلأسملا هذهو «عفانملا»و «ديفملا» يف لاقو

 . ضرفلا يه ةيناثلا نوكتو ةداعإإلا همزلت : ثيللا وبأ لاقو هداعإلا همزلت لادتعالا

 («ةالصلا فخأ نيح يبارعأل هلاق لصت مل كنإف لصف مق» : -مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقل) :م

 نأ » : -هنع هللا يضر -ةريره يبأ نع دواد وبأو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا :ش

 لصف عجرا لاقو ةَ يبنلا ىلع ملسف ءاج مث ىلصف لجر لخدف دجسملا لخد ةَ هللا لوسر

 اذه ريغ نسحأ ال قحلاب كثعب يذلاو : لجرلا لاقف «تارم ثالث كلذ لعف ىتح لصت مل كنإف

 عكرا مث «نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا مث ربكف ةالصلا ىلإ تمق اذإ» : لاق «هللا لوسراي ينملعف

 یتح سلجا مث ًادجاس نئمطت یتح دجسا مث  اّمئاق لدتعت یتح عفرا مث «اًعکار نئمطت یتح

 . «اهلك كتالص يف كلذ لعفا مث «اًسلاج نئمطت

 هرخآ يف لاقو ةريره يبأ نع [ هيبأ نع] يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نع : يبنعقلا لاقو

 . (كتالص نم هتصقتنا اعإف اذه نم تصقتناامو «كتالص تمت دقف اذه تلعف اذإف»

 لاق اموي دجسملا يف سلاج وه امنيب اَب هللا لوسر نأ عفار نب ةعافر نع هاور ىذمرتلاو

 هيلع -يبنلا ىلع ملسف فرصنا مث هتالص فخأف لصف يودبلاك لجر ءاج ذإ هعم نحنو : ةعافر

 يئاسنلاو . نسح ثيدح :لاقو ثيدحلا . “'«لصت مل كنإف لصف عجرا كيلعو» هل لاقف -مالسلا

 » : لاق يردب هل مع نع يبا ينثدح يراصنألا كلام نب عفار نب دالخ نب ییحی نب يلع نع هاور

 -يبنلا ىلع ملسف ءاج مث نيتعدر ىلصف لجر لخدف دجسملا يف اًسلاج ةي هللا لوسر عم تنک

 عجرا لاق مث مالسلا هيلع درف ةالصلا يف هقمري -مالسلا هيلع- ناك دقو - مالسلاو ةالصلا هيلع

 . '"كيدحلا . . لصت مل كنإف لصف

 ءيسم ا يف دواد يبأ ظفلب ةريره يبأ نع يربقملا ديعس نع« نيحيحصلا »يف ثيدحلا لصأو

 «ةيادهلا» حارش نم بجعلاو «كتالص نم هصقني اغنإف اذه نم تصقتنا اذإ هيف سيلو ةالصلا

 اذه عمو جراخلا نم ثيداحألا نوركذيو فنصملا هب جتحا ىذلا ثيدحلا يف مالكلا نوك رتي فيك

 .ةاورلاو ةباحصلا نم اهجرخم ىلإ الو اهلاح نايب ىلإ نوضرعتي ال

 يبارعألل -مالسلا هيلع- هلوق فسوي يبأل هلوقب يبارعألا ثيدح ركذ هنإف :يزارتألا امأو

 .ةرابعلا هذهب نيثدحملا نم دحأ هوري ملو ‹« لصت مل كنإف لصف مق دوجسلاو عوكرلا ضفخ نيح

 .دحأ ىلإ هبسني ملو « هتالص نم قرس نم ةقرس سانلا اوسأ نإ -مالسلا هيلع- هلوقو اًضيأ لاقو

 . حیحص هدانسإو ]۲٤۷[ ېذمرتلا هاور (۱)

 . حیحص هداتسإو يردب هل مع نع هيبأ نع دالخ نب يلع نع ]۱۲٤۹[ یتاسنلا هاور (۲)

۳۲ 



 اذكو ‹ امهبف ىندألاب ةينكرلا قلعتتف ةغل ضافخنالا وه دوجسلاو « ءانحنالا وه عوكرلا نأ امهلو

 ‹ لاقتنالا يف

 نيح- مالسلا هيلع- هلوق وهو يبارعألا ثيدح فسوي وبأ لدعأو : لاق هنإف لمكألا امأو

 . ةرابعلا هذهب ةروهشملا بتكلا يف دحأ وري ملو «لصت مل كنإف لصف مق كيدلا رقن رقني هآر

 هللا لبقي ال : لاق -مالسلا هيلع -هنأ ىورام فسوي يبألو لاق هنإف «ةياردلا» بحاص امأو

 اكرات الجر یأر -مالسلا هيلع- هنأ يور امو «دوجسلاو عوكر لا يف هبلص مقي مل نم ةالص

 -مالسلا هيلع -هنأ يور امو ««هتالص نم قرس نم ةقرس سالا ًاوسأ نإ» : هل لاق غرف املف ليدعتلل

 ًالجر ناميلا نب ةفيذح ىأر هنأ يور امو . «اًمئاق لدتعت ىتح عوكرلا مقأ» : هتالص ءيسملل لاق

 تيلصام : هل لاقف ءاذك ذم : لاقف ؟اذکه يلصت مك ذم هل لاقف دوجسلاو عوكرلا متي الو يلصي

 الو هجرخم ىلإ ثيدح ةبسن هيف سيلو ىرت امك اذه لثمو ءاذكو اذكب لصت مل كنإف ةالص هلل

 . هلاح ىلإ ضرعتي

 . مهكلسم كلس كلذكف يقانغسلا امو

 نع ةعبرألا هاور دقف ءدوجسلاو عوكرلا يف هباص مقي مل نم ةالص هللا لبقي ال ثيدح امأو

 ال ةالص ىزجت ال» : لاقي يبنلا نع -هنع هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع نع ةربخس نب هللا دبع

 . ص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق . ىوجسلاو عوكرلا يف هرهظ اهيف لجرلا ميقي

 ةالص هلل تيلص ام ةفيذح لاق «اذك ذم هلوق دعبو يراخبلا هجرخأف ةفيذح ثيدح امأو

 .مالسلاو ةالصلا هيلع- دمحم ةنس ريغ ىلع تم تم ولو لاق «هبسحأو

 ىنحنا خيشلا عكر لاقي :ش (ءانحنالا وه عوكرلا نأ ) دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش (امهلو) :م

 هتهبج ساسمإو :ش (ضافخنالا وه دوجسلاو) :م ضرألا ىلإ تلام اذإ ةلخنلا تعكرو «ربكلا نم

 ءًادسفم نوكي ال لمكملا كرتو لمجألل كلذ ىلع ديزملاو ‹ةفينح يبأ دنع هفنأ وأ مهدنع ضرألاب

 عكري ال فلح اذإ ثنحياذهلو هيلع ماودلا نود لعفلا لصأ بجوي لعفلاب رمألا نأل اذهو

 . ءانحنالاب

 :ش (امهبف ىندالاب ةينكرلا قلعتتف ) نيروكذملا ىلإ عجري وهو ةغللا ثيح نم يأ :ش (ةغل ) :م

 درو امنإو «صنلاب الإ تبلت ال ةينكرلاو «دوجسلاو عوكرلا يف ضافخنالاو ءانحنالا ىندأب ىأ

 . ضافخنالا وهو دوجسلاو ءانحنالا وهو عوكرلاب صنلا

 تسيل ينعي نكر ىلإ نكر نم لاقتنالا لاح يف ةنينأمطلا اذكو يأ :ش (لاقتنالا يف اذكو) م

 وهو] يدزألا رمعم يبأ نع ]۷۲١[ هجام نبا « [۹۸۲] يئاسنلا « [۲۱۷] يذمرتلا « [۷11] دواد وبأ هاور (۱)

 . اعوفرم .. دوعسم يبأ نع[ ةربخس نب هللا دبع

۲ 



 اًئيش اذه نم تصقن امو ۲: لاق ثیح ةالص هایإ هتیمست يور ام رخآ يفو ‹ دوصقم ريغ وه ذإ

 . ( كتالص نم تصقن دقف

 يفو نكرلا ءادأ دوصقملا اغنإو هتاذل ينعي :ش ( دوصقم ريغ ) :م لاقتنالا يأ :ش (وه ذإ ) ضرفب
 . قافتالاب ةنس لاقتنالا يف لادتعالاو « ةصالخلا»

 نم تصقن دقف اًئيش اذه نم تصقن امو» : لاق ثیح ةالص هایإ هتیمست يور ام رخآ يفو) :م

 - هلوقو «يبارعألا ىلإ عجري هايإ يف ريمضلاو أدتبم وهو ةي يبنلا ةيمست يأ :ش («كتالص
 عفرلا لحم يف ةلمج - يورام رخآ يف - هلوقو ‹ةيمستلل ناث لوعفم هنأل بوصنم - ةالص

 ‹«فسوي وبأ هاور ام يأ مولعملا ةفص ىلع نوكي نأ زوجي يورو أدتبمللآربخ تعقواهنأل

 نأ هنع باوجلا ريرقتو « يبارعألا ثيدح نم يور اميف يأ لوهجملا ةغيص ىلع نوكي نأ زوجيو
 تصقن دقف اذه نم تصقن امو لاق ثيح هتالص يف يبارعألا هعنص ام ىمس -مالسلا هيلع- يبنلا

 .دوجسلاو عوكرلا كرت ول امك «ءةالص هامس امل ًادسفم ليدعتلا كرت ناك ولف « كتالص نم

 ىلإ -مالسلا هيلع- هكرت ناكو اًنِبع هب لاغتشالا ناك ًادساف ناك ول هنألو: لمكألا لاقو
 نأ ملسن ال لوقي نأ لئاقل : تلق «نيهجولا نم ماركإلا ةلزنب ثيدحلا ناكف ءاًمارح هنم غارفلا

 هلوق دعب اهالص يتلا ةالصلا ىلإ عجري لب ًالوأ يبارعألا هالص ام ىلإ عجري ةالص هايإ هيمست

 ىلإ ربكف ةالصلا ىلإ تمق اذإ لاق هللا لوسر اي ينملعف اذه ريغ نسحأ ام ايبن قحلاب كثعب يذلاو

 ةيمست ركذ امهيف سيلو“ نيحيحصلا» يف ثيدحلا لصأ نأ ىلع «بيرق نع ءانركذ دقو «هرخآ
 نم يبارعألا دنع ام رابتعاب ةالص هتيمست نوكي نأ زوجيف كلذ انملس نثلو ءهانركذ امك ةالصلا

 نم هجوم الو ديدس ريغ هرخآ ىلإ ًادساف ناك ول هنألو هلوقب لمكألا ليلعتو « ةالص هنأ همعز

 :هوجو

 ةالص نايتإب هرمأ اذهلو ًادساف ناك هنأل حيحص ريغ ةلعلأدساف ناك ول هلوق نأ : لوألا

 . هايإ هميلعت دعب ةحيحص

 كلذك سيل اًمارح هنم غارفلابو -مالسلا هيلع- هكرتو اًنبع هب لاغتشالا ناك هلوق نأ : يناثلا

 ناك انإو «مارحلا ىلع هكرتب وأ ثبعلاب لاغتشالا ىلع رخآ ريرقت نع هزنم -مالسلا هيلع- هنأل

 ىتح ثيدحلا يفو بيرق نع ىضم اميف هانركذ امك يلصي فيك رظني ىتح هقمري مالسلا هيلع
 -ناكل زئاج ريغ هيلع -مالسلا هيلع- هريرقتو اًنبع يبارعألا لعف ناك ولو «تارم ثالث كلذ لعف

 يدتهي ابر هنأل هيلع ربص امن إو ءاهدعب ةلماكلا ةالصلا هملعو ىلوألا ةرملا يف هعنم -مالسلا هيلع

 هرمأ ولف « ظلغو ءافج مهدنعو . ةيدابلا لهأ نم ناك هنأل هيلع ركني ملو ةحيحصلا ةالصلا ىلإ

 يف -مالسلا هيلع- هنيكمت يفف « داشرإو ميلعت ماقم ماقما ناكو ءيش هرطاخ يف عقي ناكل ءادتبا

 . ىنعملا كلذل تارم ثالث كلذ هلعف
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 يفو -ىلاعت هللا همحر - يناجرجلا جيرخت يف ةنينآأمطلا اذكو امهدنع ةنس ةسلجلاو ةموقلا مث

 . هدنع ايهاس اهك رتب وهسلا اتدجس بجت ىتح ةبجاو - ىلاعت هللا همحر - يخركلا جيرخت

 فسوي وبأ لاق ام ةلمج نمو ءانركذ ا لطب مازتلالا كرتشم ثيدحلا : ناكف هلوق نأ : ثلاثلا

 ال نأ تبجوف ةالصلا ناكرأ نم نكر اهنأل ضرف ةنينأمطلاو ةسلجلاو ةموقلا نإ : عضوملا اذه يف

 «ةريخألا ةدعقلاو ةءارقلاو مايقلا ىلع اًسايق دعب دجوت ةدايزب لب مسالا هيلع قلطي ام ىندأب ىدأتت

 اوباجأو «ةدجسلا ىلع اًسايق اتكر سأرلا عفر نوكي نأ بجوف حيبست هيف عرش نكر عوكرلا نألو
 الأ ءةءارقلا ببسب ريدقتلا انإو مايقلا مسا هيلع قلطي ام اندنع مايقلا يف نكرلاف مايقلاب هرابتعا نب

 يف مامإلا كرد نميفو ةعبارلاو ةثلاثلا يف امك هيفكي مايقلا سفن ناك ةءارقلا تطقس ىتم هنأ ىرت

 نإو ءاهنود امو ةيآ كلذو ةءارقلا مسا اهيلع قلطي ام ىندأ اهيف اندنع نكرلاف ةءارقلا امأو

 . ضئاحلاو بنجلل هتءارق تلح ىتح اًمكح نآرقب سيلف ةقيقح اًنآرق ناك

 لصتيو ةدعقلا يقالي جورخلا نأل مسالا هيلع قلطي ام ىندأب اهيف فتكي مل اغإف ةدعقلا امأو

 اذإو ‹« عطقلا مسا هيلع قلطي امن يقابلاو «ةالص نوكي نأ نم جرخي عطقلا هيقالي يذلا ءزحلاو اهب

 اهب لصتي ال هنإف « ناكرألا نم اهريغ فالخب عرشلا هب درو يذلا ريدقتلاب تردقف ةدايزلا تبجو

 . كرات دجو يذلا ردقلا ىقبيف

 ضرفب سيل ةدجسلا يف سأرلا عفر :انلقف « حيبست هيف عرش نكر عوكرلا نأل : هلوق امأو
 هنكمأ ول ىتح لاغتشالا هنكيي ال هنأ الإ « هب الإ ةيناثلا ءادأ هنكي ال هنأل لاغتشالا وهو ضرفلا اغنإو

 ضرألا ىلع هتهبج تطقس ىتح ةداسولا تليزأف ةداسو ىلع دجس نأب عفرلا ريغ نم لاغتشالا

 ريغ نم نكي دوجسلا ىلإ لاغتشالاف عوكرلا يف امأو . «ديرجتلا» يف يرودقلا لاق اذكه « هأزجأ
 .ًانكر عفرلا لصحي الف عفرلا

 يأ :ش (امهدنع ةنس ) نيتدجسلا نيب يأ :ش (ةسلجلاو ) عوكرلا دعب يأ :ش (ةموقلا مث) :م

 ردق ةنس ةسلجلاو ةموقلا ىف لادتعالا «طيحملا» يفو . تاياورلا قافتاب دمحمو ةفينح يبأ دنع

 جيرخت يف) :م امهدنع ةنس دوجسلاو عوكرلا يف نانئمطالا اذكو يأ :ش (ةنينامطلا اذكو ) ةحيبستلا
 خيشلا ذيملت وهو يزارلا ركب يبأ خيشلا ذيملت يناجرجلا هللا دبع وبأ خيشلا وهو :ش (يناجرجلا
 هتيعورشم ناك امو «نكر لامكإل تعرش ةنينأمطلا نأ هجيرخت هجو «يخركلا نسحلا يبأ

 .اهكرتب وهسلا دوجس بجي ال اذه ىلعف «لاغتشالا ةنينأمطك ةبجاو ال ةنس وهف لامكإالل

 تراصف دوصقم نكر لامكإل تعرش اهنأل ةنينأمطلا يأ :ش (ةبجاو يخركلا جيرخت يفو) :م

 يأ :ش (هدنع) ةنينأمطلا كرتب يأ :ش ( اًيهاس اهكرتب وهسلا اتدجس بجت ىتح ) . ةءارقلا ةنينأمطك

 ىلص ام ءاضقب مأ عوطتلاب لغتشيأ دوجسلاو عوكرلا متي ال نمع يرهزلا لئسو «يخركلا دنع
o 



 ا هللا لوسر ةالص فصو - هنع هللا يضر - رجح نب لئاو نأل ؛ ضرألا ىلع هيديب دمتعيو

 . هتزیجع عفرو هیتحار ىلع معداو دجسف

 ال جرخ اذإف «ةداعإلاب رمؤي تقولا مادام : لاق . ؟يعفاشلا فسوي يبأ لوق ىلع لادتعا الب

 يف ىلوأ اهئاضقب لاغتشالا -هللا امهمحر- دمحمو فسوي وبأ لاق .اهب باثي نكلو «رمؤي
 .(ةمتتلا» يفاذك «نيتلاحلا

 ةيفيك «يواحطلا حرش »يفو «دوجسلا ةلاح يف ينعي :ش (ضرألا ىلع هيديب دمتعيو) :م

 لاقف «هتهبج مث هادي مث هاتبكر ضرألا ىلع عقي نوكي ام لوأ هنم مايقلاو دوجسلا ىلإ لاغتشالا

 ام عفري عفر اذإو «ضرألا ىلإ برقأ ناك ام ًالوأ عضي نأ ىلوألاو «هتهبج مث هفنأ عضي مهضعب

 ام هنكيي الو فخ اذ ناك ولف ءاًيفاح ناك اذإ اذه دمحأو ىعفاشلا لاق هبو ءامسلا ىلإ برقأ ناك

 .یرسیلا ىلع ىنميلا مدقيو ًالوأ هيدي عضي انلق

 هيلع- يبنلا لاق : -هنع هللا يضر -ةريره وبأ لاق «هيتبكر مث هيدي عضي : يعازوألا لاقو

 دواد وبأو يئاسنلا هاور «هيتبكر لبق هيدي عضيلو لمجلا كورب كربب الف مكدحأ دجس اذإ» :-مالسلا

 . نسحأ نيديلا عضوب ةءادبلاو هيدي ءاش نإو ًالوأ هيتبكرو هيدي عضو ءاش نإ كلام باحصأ لاقو

 :ش (هتزیجع عفرو هیتحار ىلع معداو دجسف ةا هللا لوسر ةالص فصو رجح نب لئاو نأل) :م
 يف يلصوملا ىلعي وبأ هاور بزاع نب ءاربلا نع يور انإو رجح نب لئاو نع وري مل ثيدحلا اذه
 بزاع نب ءاربلا فصو» : لاق قاحسإ يبأ نع كيرش انثدح حابصلا نب دمحم انثدح «هدنسم

 وبآ هاورو « دجسی یب هللا لوسر ناک اذکه لاقو هتزیجع عفرو هفک ىلع معداو دجسف دوجسلا

 . هب كيرش نع رجح نب يلع نع يئاسنلاو كيرش نع ةبوت يبأ نع دواد

 نمادحأ رأ ملو نسح ثيدح وهو يقهيبلاو نابح نبا هاورو :؛ةصالخلا »يف يوونلا لاقو

 ديدشتب معداو اوضمو اوتكسو ةزيجعلاو معدا ىنعم اورسف اغنإو .ثيدحلا اذهل ضرعت حارشلا
 يأ معدتا راصف لاعتفالا باب ىلإ لقنف ةماعد هتلعج اذإ معد ءيشلا تمعدأ لاقي معدي نم لادلا

 . لجرلل راعتسي دقو ةأرملل ءابلا نوكسو ميجلا رسكو نيعلا حتفب ةزيجعلاو فكلا ةحارلاو . كتا

 . نيكرولا نيب ام وهو ميحلا مضو نيعلا حتفب زجعلاو

 تءاج اهنأ لمتحيو ءءازجعلل ةزيجعلا راعتسا «ةيادهلا» بحاص نأكو : يزارتألا لاقو

 ثيدح يف اذكه عقو وه اغنإو « ًاضيأ كلذ «ةيادهلا »بحاص رعتسي مل: تلق .ءاوس زجعلاك

 .نآلا هانركذ امك ءاربلا

 اغنإو ةخللا باحصأ هيلع صن ةأرملل صاخزجعلا نأل كلذك سيل خلإ - لمتحيوأ- : هلوقو

 . ]٠٥١[ ىئاسنلاو « [۱۹۰]دواد وبا « یعخنلا كيرش ىلع هرادم : فيعض (۱)

 ا



 دجسو : لاق كلذك لعف مالسلا هيلع هنأ يور امل ؛ هينذأ ءاذح هيديو هيفك نيب ههجو عضوو : لاق

 ؛ هتهبجو هفنأ ىلع

 .انركذ امك ةراعتسالا قيرطب زجعلا عضوم يف هلامعتسا

 :ش (هینذآ ءاذح ) هيدي عضو يأ :ش (هیدیو هیفک نیب ههجو عضوو ) يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 لو يف هيدي نيب هسأر لعجي امكف اهلوأب ربتعم ةعكرلا رخآ نأل -هللا همحر- دمح آ لاق هبو

 هيدي ًاعضاو نوکی هیفک نیب ههجو عضو ول «يفاکلا »يفو . اهرخآ يف كلذكف ريبكتلا دنع ةعكر

 ريطي رئاط الو#ىلاعت هلوق يف امك دكأتلا لجأل ديلا ركذو « ديلا ظفلب حرص اذهلف هينذأ ءاذح

 . هيبكنم وذح هيدي عضي : يعفاشلا لاقو (هيحانجب

 هیدیو هیفک نیب ههجو عضو دجس امل ينعي :ش (كلذك لعف - مالسلا هيلع- هنأ يور ام) :م

 دجس ةي يبنلا نأ لئاو ثيدح نم «ملسم حيحص» يفف ًافرعم الإ دجوي ال اذهف « هينذأ ءاذح

 املف يي يبنلا تقمر لئاو نع «هيوهار نب قاحسإ دنسم »يفو .ًارصتخم هيفك نيب ههجو عضوف
 يف قازرلا دبع هاورو . «راثآلا حرش» يف يواحطلا هاور كلذكو « هينذأ ءاذح هيدي عضو دجس

 اذه يف لوقي هنأ يزارتألا نم بجعلاو . هينذأ وذح هادي تناك هظفلو هب يروثلا انربخأ «هفنصم)»
 نيب هتهبج عضو دجس اذإ ناک ب يبنلا نأ رجح نب لئاو یور : «عطقألا حرش» يف لاق عضوملا

 هحرش يف عطقألا هركذ ام ىلإ ثيدحلا بسن هنأ : لوألا «نيهجو [هل] هنم ريصقتلا اذهو « هيفك

 . هجرخم ىلإ هبسني ملو

 وذح نيديلا عضوو ةدجسلا يف نيفكلا نيب هجولا عضو ناتنثا انه اه روكذملا : يناثلاو

 لمتحي هيبكنم ءاذح هيدي عضو هنأ يور يذلاو لاق مث« رخآلا كرتو امهدحأ ليلد ركذف «نينذألا

 . ريبكتلا ةلاح كلذ لعف هنآ

 . هيبكنم وذح هيفك عضو دجس امل ةي هنأ ديمح يبأ ثيدح يف يراخبلا هاور اذه : تلق

 هیبنج نع هیدی یحنو هتهبجو هفنآ نکم دجس اذإ ناک»: امهظفلو يذمرتلاو دوادوبأ هاورو
 . هللا همحر- يعفاشلا بهذ هيلإو ٠« هیبکنم وذح هیفک عضوو

 انيور يذلا نإ لاقي نسحألاو « فاكب سيل ثيدحلا اذه نع يزارتألا هلاق يذلا باوجلاو

 ةمئألا هل جرخأ نإو وهو ناميلس نب حيلف هدنس يف نأل « ديمح يبأ ثيدح نم ذخألاب ىلوأ

 ىيحيو دواد وبأو متاح وبأو نيعم نباو يئاسنلا هفعضف « هيف ملكت دقف ءاملعلا رابك نم وهو ةتسلا
 . «هنازيم» يف يبهذلا هلاق يجاسلاو ناطقلا

 هبو اندنع بحختسم امهنيب عمجلاو :ش (هتهبجو هفنأ ىلع دجسو ) يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 . فیعض وهو نامیلس نب حیلف هیفو (۱)

۳۷ 



 همحر - ةفينح يبأ دنع زاج امهدحأ ىلع رصتقا نإف . هيلع بظاو- مالسلا هيلع - يبنلا نأل

 - ىلاعت هللا

a 
 نعو .امهيلع دوجسلا بجي : قاحسإو يعخنلاو ريبج نب ديعس لاقو « روث وبأو يعفاشلا لاق
 ىلع ةهبجلا مدقي ليق امهنيب عمج اذإ مث نيبهذملاك ناتياور -هللا امهمحر- دمحأو كلام
 . يباجيبسألا هاكح امهيلع فنألا مدقي ليقو «فنألا

 ىلع ةي هتبظاومو ةهبحلاو فنألا ىلع دوجسلا ىلع يأ :ش (هيلع بظاو ةي يبنلا نأل) :م
 ««هحيحص) يف يراخبلا هاور ديمح يبأ ثيدح اهنم بابلا اذه يف تءاج ثيداحأ نم مهفت كلذ
 اهنمو . كلذك يئاسنلاو دواد وبأ هاورو « «ضرألا نم هتهبج نم هفنأ نكمأف دجس مث »: هيفو

 عضي ةي يبنلا ناك هيفو «همجعم» يف يناربطلاو هدنسم يف يلصوملا ىلعي وبأ هاور لئاو ثيدح
 . هتهبج عم ضرألا ىلع هفنأ

 يبنلا نع هيفو« لماكلا »يف يدع نبا هاور -امهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح اهنمو

 نبا لاق «ةزمح نب كاحضلا هيفو « هتالص زجت مل دجس اذإ ضرألاب هتهبج عم هغ قصلب مل نم : ١

 يشب سيل :نيعم

 ةا هللا لوسر رصبأ :٠ تلاق ىنطقرادلا هجرخأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح اهنمو
 مل نل ةالصال هنإف ضرألاب كفنأ يعض ؟اذه اما : لاقف ضرألاب اهفنأ عضت الو يلصت هلهأ نم ةأرما

 . فیعض وهو ينابيشلا ورمع نب تباث هيف و ؛ةالصلا يف هتهبج عم ضرألاب هفنآ حضي

 زوجي ةهبجلاو فنألا ىلع راصتقالا( -هللا همحر-ةفينح ىبأ دنع زاج امهدحأ ىلع رصتقا نإف )

 يبأ دنع ةزئاج ةدجسلا «طوسبملا» يفو .هركي رذع الب نكلًاقلطم -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع

 زوجي ضرألا ىلع اهرسيأ عضو نأ ريغ . هرجح ىلع هتهبج عضو ول «سينجتلا» يف هركتو ةفينح
 .الفالإو

 «مئادبلا» يفو .الفالإو زاج ىتح فنألا رادقم هتهبج عم عضي نأ يغبني: لوقي ةفينح وبأ
 فنألا يفو «ةهارك الب ةفينح يبأ دنع زوجت رذع ريغ نم اهدحو ةهبجلا عضو نإ :«ةفحتلا»و
 « ديفملا» يفو فالخالب رايتخالا ةلاح يف امهنيب عمجلا بحتسملاو «ةهاركلا عم زوجي هدحو

 .هدنع يزجيو هركي هدحو فنألاو اهدحو ةهبحلا عضو «ديزم او

 نع كلذ يكح «هيلع هعباتالو لوقلا اذه ىلإ هقبس ًادحأ ملعأ ال رذنملا نبا لاق : تلق نإف
 . «ينغملا »يف ةمادق نباو «بذهملا حرش» يف يوونلا

 . (۹۹: )٤/ ٩۹۷ : ٩۹۸ «لماکلا» يف يدع نبا هاور ()

 . ۳٤۸( /۱) ؟نتسلا» يف ينطقرادلا هاور ()
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 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هنع ةياور وهو « رذع نم الإ فنألا ىلع راصتقالا زوجي ال : الاقو

 ‹ ةهبجلا اهنم دعو « مظعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ»

 نع فسوي وبأ لاقو .ءاوس فنألاو ةهبجلا مكح نأ «راثآلا حرش »يف يواحطلا ركذ : تلق

 نيريس نبا لئس : لاله وبأ لاق هجولل مركأ سيلا لاقو فنألا ىلع دوجسلا نع لئس هنأ سوواط

 ةيآلا :ءارسإإلا) ادجس ناقذألل نورخيإ ًارقت اموأ :لاقف هفنأ ىلع دجسي لجرلا نع

 نقذلا ىلع دوجسلا طقسي اًدِإف دوجسلا يف ناقذألا ىلع مهرورخب مهحدم هللاف (۷

 ذإ « ةهبجلا فالخب امهنيب لصفلا مدعل ةقيقحلا ىلإ برقأ هنأل فنألا ىلإ زاوجلا فرصب عامجإلاب

 . كلام لوق وهو :يدبعلا نيدلا يقت لاقو ةهجلا نم ناكف امهنيب لصاف فنألا

 يف : لاق -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع فنألا ىلع راصتقالا زاوج «طوسبملا يف ركذو

 ةعبس ىلع دجسي نأ ةي يبنلا رمأ -امهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح قرط ضعب يف ضراعلا

 ريصت الئل فنألا وأ ةهبحجلا ركذ نم دارملا نأ ملسم حارش ضعب لاقو فنألا وأ ةهبحل ا « مظعأ

 . ةروكذملا ةياورلا يف فنألا وأ هيلع لديو « ةينامث

 ‹«بصعتو هنم لماحت ركذامو . هملع ام رثكأ هلهج ام ذإ هنم هيف اًضيأ ملعأ ال رذنملا نبا لوقو

 . فلخلاو فلسلا نم هدعبو هلبق هلوقب لاق نم انيب دقو

 - ةفينح يبأ نع يأ :ش (هنع ةياور وهو رذع نم الإ فنألا ىلع راصتقالازوجي ال: الاقو) :م

 دوجسلا زاج رذع امهدحأ ىلع ناك ول «يربولا »يفو هنع ورمع نب دسأ ةياور وهو -هللا همحر

 زوجي ال ىدأو اهنم روذعملا ىلع دوجسلا كرت ولو « اًعيمج مهلوق يف ةيهارك الب رخآلا ىلع
 ىلع ردق نإو ادعاق ۍمویو نقذلاو دخلاک امهریغ ىلع دجسی الو ۍموی رذع امهب ناک نإو «اًقافتا

 بجي : ةياور يف دمحأ لاقو « ةياور يف -هللا امهمحر - دمحأو يعفاشلا لاق امهلوقبو « مايقلا
 لاقو .. هتالص تلطب فنألا ىلع هكرت دمعت نإ : كلام باحصأ ضعبو قاحسإ لاقو « دوجسلا

 داعأ فنألا ىلع رصتقا نإو ‹ تقولا يف داعأ ةهبجلا عضو ىلع رصتقا نإ : كلام باحصأ ضعب

 . ىوتفلا امهلوق ىلعو «عمجملا» يفو « ادبأ

 ثیدحلا اذه :ش (ةهبجلا اهنم دعو مظعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ :- مالسلا هيلع- هلوقل) م

 هللا لوسر لاق :لاق - هنع هللا يضر - سابع نبا نع سوواط نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ

 ظفل يفو «« نيمدقلا فارطأو نيتبكرلاو نيديلاو ةهبجلا ىلع: مظعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ » : يي

 . اهركذف ءاضعأ ةعبس ىلع دجسي نأ -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا رمأ : مهل

 . ةعبسلا نم ةهبحلا ركذ هنأل رهاظ هب لالدتسالا هجو

 نيتبكرلاو نيديلا عضو كرت ول هنآ ىرت الأ « ثيدحلا اذهب امهل لالدتسالا متي ال :تلق نإف

 نأ ةفينح يبأل ميقتسي ذئنيحف ةعبسلا كلت نم ةعبرألا ءاضعألا هذهو < عامجإلاب هتدجس تزاج

۳۹4 



 نأ الإ ء هب رومأملا وهو « هجولا ضعب عضوب ققحتي دوجسلا نأ -ىلاعت هللا همحر - ةفينح يبألو

 ‹ روهشملا يف هجولا يور اميف روكذملاو « عامجإلاب جراخ نقذلاو دخلا

 . ءاوس هب رومأم هنوك يف اهيف اهنوك نأل «ثيدحلا اذهب ةهبجلا كرت زاوجب امهيلع جتحي

 هذه عضو نأ نايبل ال اهريغ هنأل ةدجسلا لحم يه ءاضعألا هذه نأ نايبل ثيدحلا دار :تلق

 ضرفلا ىدأتي ال نأ بجيف ةروكذملا ءاضعألا هذه ريغ فنألاو ء ةلاحم ال مزال ةعبسلا ءاضعألا

 فنألا نكي ملف « هلوانتي مل ثيدحلا صن نأل < ًادرجم نقذلا عضو ول امك ادرجم فنألا عضوب

 دعي ملو « ةهبجلااهنم دعو : هلوقب ةهبجلا حيرصتل باتكلا يف ضرعت كلذلف « ةدجسلل الحم

 ضرفلا عقي ال ًالحم نكي ملاملف « صيصختلا ديفيل ةدجسلل فنألا ةيلحم ايفن ناكف ٠ فنألا

 . ادرفنم هعضوب

 دوجسلا نأل :ش ( هجولا ضعب عضوب ققحتي دوجسلا نأ - هنع هللا يضر - ةفينح يبألو) م

 ناك اذإف «ضرألا ىلع اهتارج تعضو اذإ ةقانلا تدجس : لاقي ‹ ضرألا ىلع عضولا نع ئبني

 ىلع هجولا ضعب عضو يأ :ش ( هب رومأملا وهو ) ضرألا ىلع هجولا ضعب عضوب ققحتي كلذك

 نوكيف هلكب نكي الو ءهجولا وه ةدجسلا لحم نع نيب -مالسلا هيلع -هنأل هب رومأملا وه ضرألا

 ( عامجإلاب) ضعبلا ةدارإ نع :ش ( جراخ نقذلاو دخلا نأ الإ) :م هضعب فنألاو اهب ارومأم ضعبلاب

 مثأ دجسو هجولا ضعب اهنوكل قافتالاب زوجي ةهبحلا ىلع راصتقالاو فنألاو ةهبجلا نيعتف :ش
 . ةنسلا ةفلاخمل هركي هنأ الإ دجسو « هجولا ضعب اهنأل فنألا ىلع راصتقالا

 وبأ هب جتحا يذلا ثيدحلا نع باوج اذه :ش ( روهشملا يف هجولا يور اميف روكذملاو) م

 عضوم هجولا ظفل هاور يذلا ثيدحلا يف هركذ يذلا نأ هريرقت - هللا امهمحر - دمحمو فسوي

 عمس هنآ بلطملا دبع نب سابعلا ثيدح نم ةعبرألا ننسلا باحصأ هاور يذلا وهو ‹ةهبحلا

 . (هامدقو اتبکرو «هافکو ههجو بارآ ةعبس هعم دجس دبعلا دجس اذإ ) : لوقي وي هللا لوسر

 يف رازبلا هاورو . هنع تکسو «هکردتسم يف مکاحلاو «هحیحصا يف نابح نبا هاورو

 نباو« دعس ثيدحلااذه ىور دقو : رازبلا لاق « ةعبس ىلع دجسي نأ دبعلا رمأ : ظفلب «هدنسم»

 . سابعلا الإ بارآ : لاق ادحأ ملعن الو مهريغو « ةريره وبأو «سابع

 اعوفرم هنع «هننس يف دواد وبأ هج رخ اًصضیأ . - هنع هللا يضر - سابع نبا اهلاق دق :تلق

 نم راثآلا حرش »يف يواحطلاو« هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأ هاور امك اًضيأ دعس اهلاقو

 : دازو ننسلا ظفلب اهركذف «بارآ ةعبس ىلع دجسي نأ دبعلا رمأ »: لاق- مالسلا هيلع- يبنلا نع
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 س س ل

 ملسمو يراخبلل ثيدحلا اذه «هرصتخم» يف هازع نأ يرذنم ا أطخأو .«صقتنا دقف هعضي مل اهبأ»

 . ًالصأ بارآلا ةظفل امهيف سيل ذإ

 ملو « ةهبحلا ركذ وه روهشملا نأل « رظن هنع روهشملا يف - هنع هللا يضر - فنصملا لوقو

 . عضوملا اذه ققح حارشلا نم اًدحأ رأ

 ةهبجلا ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ» : لاق ثيدح ملسم ةياور يف فنألا ركذ :تلق نإف

 .« نيمدقلاو« نیتبکرلاو ‹نيديلاو فنألاو«

 نآدتبي فنألا يمظع نإ : اولاق/حيرشتلا باحصأ فيك ىرت الأ « ةهبجلل عبات فنألا :تلق

 فنألا نوكياذه ىلعف «تايعابرلاو ايانثلا قوف يذلا عضوملا ىلإ نايهتنيو بجاحلا ةنرق نم

 هيبأ نع سواط نب هللا دبع ثيدح يف هيلإ راشملا ىنعملا وهو ادحاو دخلا ىلعأ ىه يتلا ةهبحجلاو

 هفنأ ىلع هديب راشأو « ةهبجلا ىلع مظعأ ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ :- مالسلا هيلع- لاق

 دوجسلا ءاضعأ نألو « امهنيب ىوس دقف رعشلا الو بايثلا تفكت الو نيمدقلا فارطأو نيلجرلاو

 . ادحاو اوضع فنألاو ةهبحجلا تناك اذإ الإ ةعبس نوكت الو ءاًعامجإ ةعبس

 . وضعلا وهو ءارلا نوكسو ةزمهلا رسكب برإ عمج : بارآلاو

 . بذكلا مزلي الإو رمألا هانعمو ربخ بلطملا دبع نب سابعلا ثيدح :تلق نإف

 يلصملا لاح نم رهاظلا ذإ بلاغلا جرخم جرخ نوكي نأ زوجيو « كلذ ملسن ال :تلق

 ول «تاعقاولا» يف هيف لصألا فالخ رمألا ىنعم ربخلا لعجو ‹ رمألا هنم مزلي الف ةنسلاب نايتإلا

 . هئزجی ال هدوجس دنع ضرأللا ىلع هيتبكرو هيدي عضی مل

 اًنسجن هتبكر عضوم ناك ول ىتح زاوجلا ىلع انخياشم ىوتفو : لاق ثيللا وبأ هلاق اذك : لاق

 : «ىواتفلا ةدمع» يفو . ةياورلا هذه ثيللا وبأ ححصي مل :« ةريخذلا» يف لاقو . زوجي

 . ديلا عضوم اذكو زوجي ال سجن ناك ول ةبكرلا عضوم نأ حيحصلا

 ةساجنلا ىلع اهعضاوو زوجي هيلجر ىدحإ اًمقاو ىلص ول هنإف ةديدس ريغ ةلعلا هذه : لاق
 يخركلا هركذ اذك :« ةريخذلا» يف لاقو . زوجي ال هدوجس يف هيلجر عباصأ عفر ولو « زوجي ال

 نالوق ءاضعألا هذه بوجو يف - هللا همحر- يعفاشللو ‹ «هرصتخم »يف صاصجل او «هباتك» يف

 . ةهبحجلاك زجع اذإ اهب ماتإلا بجو ول يأ «بجي ال هنأ : امهرهشأ

 بجي ال هنأ يعفاشلا بهذم : بيطلا وبأ لاق « بحتسم اهعضو نإ : «يلامألا» يف صنو

 هححصو رهشألا لوقلااذه : يوغبلاو« بذهملا» بحاص لاقو ءءاملعلا ةماع لوق وهو

 يف دمحأ دنعو « بجاو :دمحأو رفز دنعو « «ةيلحلا» يف ينايورلاو ريرحتلا يف يناجرجلا
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 ركذ دقف نيمدقلا عضو امأو « امهنودب دوجسلا ققحتل ءاندنع ةنس نيتبكرلاو نيدبلا عضوو

 وأ هتسمامع روك ىلع دجس نإف : لاق . دوجسلا يف ةضيرف هنآ - ىلاعت هللا همحر - يرودقلا

 « زاج هبوث لضاف

 . انلوقك هنم عضو نأ دمحأ نع يذمرتلا ىورو . ناتياور فنألا

 هدنع هنإف . رفز لوق نعاندنع هلوقب زرتحا :ش ( اندنع ةنس نيتبكرلاو نيديلا عضوو) :م

 . اًقنآ هيف مالكلا انيفوتسا دقو - هللا همحر - يعفاشلا يلوق دحأ وهو بجاو

 طرتشي الف ققحت اذإف نيتبكرلا امأو « نيديلا عضو نود يأ :ش ( امهنودب دوجسلا ققحتل )
 يرودقلا هركذ دقف :ش ( دوجسلا يف ةضيرف هنأ يرودقلا ركذ دقف نيمدقلا عضو امأو) :م امهعضو
 . ضرف دوجسلا لاح ضرألا ىلع نيمدقلا عضوو صاصجلاو يخركلاو

 ال هيلجر ىدحإ عفر اذإ هنأ يضتقي يرودقلا هركذامو « ةنس هتالص يف يلالجلا ركذو
 . زوجي

 يف ةهاركلا ركذو « ةهاركلا ركذي ملو « زوجي هيلجر ىدحإ عفر ول : ؛ةصالخلا »يفو

 »يفو . زاج نيديلاو نيمدقلا عضي مل ول «يشاترمتلا عم عماجلا »يفو «ناخ يضاق ىواتف»
 . زوجي ال دوجسلا دنع ضرألا ىلع هيتبكر عضي ملول : ؛طيحللا

 يفاذك ء«هسأر ىلع اهرادأ اذإ اهرود مئامعلا روك :ش ( هتمامع روك ىلع دجس نإف) :م
 :م روك رود لکو « ءاهفل يآ هسأر ىلع ةمامعلا راك ردصم روكلا : « حاحصلا »يفو . .(برغملا»

 رضي الف كلذ لعف :ش (زاج ) همامكأ وأ هلیذ نم هبوث لضاف ىلع دجس وأ يأ : :ش (هبوث لضاف وآ)

 نب هللا دبعو نسحلا ةباؤذلاو ليذلاو مكلاو ةوسنلقلاو ةمامعلا روك ىلع زاوجل اب لاقو « هتالص

 يرهزلاو بيسملا نب ديعسو يعازوألاو يعخنلاو حيرشو قورسمو يمطخلا يراصنألا ديزي
 . هنع نيتياورلا حصأ يف - هللا مهمحر - دمحأو قاحسإو كلام مامإلاو لوحكمو

 يعفاشلا لاقو ¢ ءاملعلا رثكأ لاق هبو : ةيعفاشلا نم «بيذهتلا» بحاص لاق

 .همک یلعو اهفرطو اهترطاذکو « اهروک یلعزوجی ال : ةياور يف - - هللا امهمحر-دمحأو

 زوجي الف هنودب ام ‹ ضرألا مجح دجو اذإ اميف فالخلاو ؛فلتخملا»و «سينجتلا» يفو

 . كلذ نم غلبأ هسأر [. . .] غلاب ول هنآ اولاق أم ام مجحلا نادجو ريسفتو اعامجإ

 هنأ «راثًآلا» يف دمحم ركذو « هئزجي هنأ انه ركذ هتمامع روك ىلع دجس ول :« ديفملا» يفو
 .كلذل اًريسفت نوكي نأ حلصياذهو : لاق « هأزجأ ضرألا هتالص دجو نإ

 ال دوعقلا وأ مايقلا يف هتكرحب كرحتي هب لصتي لئاحب ةهبجلا ىلع دجس اذإ : يعفاشلا لاقو
 - دوعسم نبا ثيدحل ةهبحجلا ريغ ءاضعألا ةيقب يف ضرألا ةرشابم طوقس ىلع اوقفتاو « زوجي

YEY 



 1 ةجام نبا هاور ؛نيفخلاو نيلعنلا يف يلصي ةي هللا لوسر تيأر : لاق - هنع هللا يضر
 ‹ هيلع قفتم « معن : لاق ؟ نيلعنلا يف يلصي ةي هللا لوسر ناكأ» - هنع هللا يضر- سن لئسو

 . نافشكي الف ةروع امهنأل ىلوأ نيتبكرلا يفو

 : ليم هلوقب يعفاشلا جتحاو « ملعلا لهأ رثكأ لوق نيديلا ةرشابم طوقس : ةيميت نبا لاقو

 بابخ ىور امعو . «ضرألا نم كتهبج قصلأ » : ةياور يفو « ضرألا نم كفنأو كتهبج نكما
 [. . . . .]اناوكش لزي مل يأ ءانكشي ملف ءانهابج يف ءاضمرلا رح ةي يبنلا ىلإ انوكش : لاق
 باوجلا عم نآلا يتأي انليلدو « هنيبج بيرتتب هرمأف « حابر اي كنيبج برت » : لاق هنأ ةا يبنلا ىلإ
 . مهثيداحأ نع

 وبأ هاور ثيدحلا اذه :ش ( هتمامع روك ىلع دجسي ناك -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا نأل) :م

 يبآ ثيدحف « - مهنع هللا يضر - رمع نباو سنأو رباجو ىفوأ يبأ نباو سابع نباو ةريره

 عمس هنأ مصألا نب: ديزي ينربخأ ررحم نب هللا دبع انربخأ « «هفنصم» يف قازرلا دبع هاور ةريره

 . "هتمامع روك ىلع دجسي ةا هللا لوسر ناک : لوقي ةريره ابأ

 نب ميهاربإ ةمجرت يف «ةيلحلا» يف ميعن وبأ هاور - هنع هللا يضر - سابع نبا ثيدحو

 . ° هنع هللا يضر -مهدأ

 هللا لوسر تيأر هنع «طسوألا همجعم)» ىف ىناربطلا هاور ىفوأ ىبأ نب هللا دبع ثيدحو

 . . )هتمامع روک ىلع دجسب ا
 "وحن «لماکلا »يف يدع نبا هاور رباج ثیدحو

. 

 دجس -مالسلاو ةالصلا هيلع -هنأ هنع للعلا» هباتک يف متاح يبا نبا هاور سنا ثیدحو

 . "هتمامع روک ىلع

 دعب هنع یور نمم ریهز هنع يوارلاو « هرخآب طلتخا دقو قاحسإ وبأ هیفو« . [۱۰۳۹]هجام نیاهاور (۱)

 . طالتخالا

 . هجیرخت مدقت : حیحص (۲)

 . هاو وهو ررحم نب هللا دبع هيفو ]٠١۹٤[ قازرلا دبع هاور (۳)

 . ةيوستلا سيلدت سلدي وهو ديلولا نب ةيقب هيفو ٠ )١/ ۸١( ةيلحلا» ()

 الف هريغ ناك نإو فيعض وهف يزارلا ناك نإف ةسبنع نب ديعس هيف : ٠١١( /۲) عمجملا يف يمشيهلا لاق )٥(

 . هفرعأ

 )٨( «لماکلا» يف يدع نبا هاور )٥/ ۱۲۹ :١۳٠( يفعجلا رمش نب ورمعب هلعأو .

 . ركنم ثيدح اذه : متاح وبأ لاقو ۱۸١( /۱) «للعلا» (۷)

{۳ 



 .اهدربو ضرألا رح هلوضفب يقتي دحاو بوث يف ىلص مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ىوريو

 الب هنأ هنع«هدئاوف»يف يزارلا دمحم نب مامه مساقلا وبأ ظفاحلا هاور رمع نبا ثيدحو

 روك ىلع دجسي ناك ةي هللا لوسر نأ يور ام امأو : «ةفرعملا »يف يقهيبلا لاق :تلق نإف

 رمش نب ورمع : رباج ثيدح يفو « فيعض ررحم نب هللا دبع : ةريره يبأ ثيدح يفو

 . ركنم سنأ ثيدح : متاح وبأ لاقو . فيعض

 . يوقلاب دنسي فيعضلاو ىفوأ يبأ نباو سابع نبا ثيدح :تلق

 الك هللا لوسر باحصأ ناك : لاق نسحلا نع ماشه نع «هننس» يف يقهيبلا جرخأو

 هحيحص يف يراخبلا ركذو «هتمامع ىلع مهنم لجرلا دجسيو مهبايث يف مهيديأو نودجسي

 . ةوسنلقلاو ةمامعلا ىلع نودجسي موقلا ناك : نسحلا لاقو : لاقف اقيلعت

 . هتمامع

 هاور ثیدحلا اذه :ش ( اهدربو ضرألا رح هلوضفب يقتب دحاو بوث يف یلص ي هنأ یوریو) :م

 هيوهار نب قاحسإو دمحأ هاورو . هوحن ةي هنأ هنع «هفنصم »ىف ةبيش ىبأ نبا هاورو سابع نبا

 هجرخأ هانعبو « °" «هلماک» یف يدع نباو «همجعم» یف یناربطلاو «مهديناسم)» يف ىلعي وبأو

 ةدش يف ايب يبنلا عم يلصن انك : لاق سنأ نع ينزملا هللا دبع نب ركب نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا

 .دوجسلا ناكم يف رحلا ةدش نم بوثلا فرط انذخأ عطتسن مل اذإف رحل ا

 « مكحلا ىلع لمتحملا لمجملا مكحب انيور امو « ةلمجم اهنأ يعفاشلا ثيداحأ نع باوجلاو

 دجس ولام ليلدب الإ زوجي ال اهمجح عيب اذإ ىتح ضرألا مجحأ نادجو وهو اهبجومب لوقي وأ

 . عامجإلاب زوجي طاسبلا ىلع

 وهف تبث نإو ‹ ةروهشملا ديناسملا يف فنألاو ةهبجلا ركذ هيف سيل نابح نبا ثيدحو
 «ريغصلا طعيل زاجحلا ضرأ يف نوكي كلذو « ءاضمرلل دربي ىتح ريثكلا ريخأتلا ىلع لومحم

 دبع هاور ام هيلع لدیو منهج حيف نم رحلا ةدش نإف رهظلاب اودربأ» : ةي هلوقل خوسنم هنإ : لاقيو

 هتيآرف لهشألا دبع ينب دجسم يف يتيب يف ىلصف ةي هللا لوسر انايح : لاق نمحرلا دبع نب هللا

 . ةجام نباو دمحأ هاور . دجس اذإ هبوث يف هيدي ًاعضاو

 . ظفاحلا هلاق . هاو وهو ریزعلا دبع نب ديوس هيفو (۱)

 . حيحصلا لاجر دمحأ لاجر لاقف هللا دبع نب نسح نع لهذو )٤۸/۲(  دئاوزلا عمحم» عجار (۲)

 ٤
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 . هتكرحب كرحتي ال يذلا لصفنملا بوثلا ىلع لومحم اذه :تلق نإف

 . بيقعتلل هيف ءافلا ذإ هيلع دجسف هبوث طسب : هلوقبو « مهدنع بايثلا ةلقل ديعب اذه :تلق

 كلذ ركاسع نبا ىورو «٠ يتفملا ةدع» يف هركذ < زاج امهيلع دجسو هيفك عضو ول : عورف

 . رمع نب هللا دبع نع

 : ينانيغرملا لاق ‹ زوجي : هريغ لاقو «زوجي ال : هيقفلا مركلا دبع لاق : «ةريخلا» يفو

 ل: :ليقو ‹ حيحصلا وهو زوجي : ليق هيلع دجسو ةساجنلا ىلع همك طسب ولو حصألا وه

 ؛ ةرورضلل زوجي هتالص يف وه نم رهظ ىلع دجس ول :« تاعقاولا»و «ةريخذلا» يفو «زوجي

 ال ةجاح ريغ نم هيذخف ىلع دوجسو « ةرورضلا مدعل زوجي ال رخآ ةالص يلصي نم رهظ ىلعو

 نكل هريغبو رذعب زوجي ال هيتبكر ىلع دجس نإو « راتخملا ىلع زوجي رذعبو « راتخملا ىلع زوجي

 .ءايإلا هيفكي

 لاقو ‹زوجي هنآ لصألا يف ركذ ماحزلا ببسب هريغ رهظ ىلع دجس ول :«ةريخذلا» يفو

 دجس اذإ زوجي اغنإ هنأ : -هللا همحر- ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو «زوجي ال : ةدايز نب نسحلا

 . يلصملا رهظ ىلع

 بلك وأ رامح وأ ةاش وأ ةآرما وأ لجر رهظ وأ هريغ ليذ ىلع - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 . زوجي تيما مجح دجي ال دبل هيلعو تيم ىلع دجس نإ اذکو «هتالص حصت بوث هيلع

 دمتعا نإ زوجي جولحملا نطقلا و ريثكلا شيشحلا وأ حلثلا ىلع دجس اذإ : «ىبتجملا »يفو

 .الف الإو زاج ضرألا مجح دجوو هتهبج ترقتسا اذإ ىتح

 نبتلاو سدكلاو ريعشلاو دربلا وأ لمحلا ىلع يلصي نأب سأب ال : «صفح يبأ ىواتف» يفو

 ههبشأ امو صجلاو لاحنملا جلثلا ىلع زوجي الو « كسمتسيال هنأل زرألا ىلع يلصي الو ةرللار و

 ًالوسغم ناك نإ : ليقو . الف الِإو زاج همجح دجو ندبْڵا هيلع تیم رهظ ىلع دجس ولو

 ىلصو ةعبرألا راجشألا هيلع طاسبلاو رازإلا لدبت ول : «مظنلا »يفو . رازإ هيلع نكي مل نإو زاج

 ؛ افر تلطبأ اذإ زوجي اغإ : : ليقو ‹ ةنيفسلاك ءاملا يف يرجي دمج ةنطق ىلعو زوجي ال هيلع

 نيشب وأ هيتبكر دعب نيمدقلا عضوم نم عفرأ دوجسلا عضوم ناك ولو ربكي : «طوسبملا» يفو

 تلاقو « كلا اقالخ خسو دلج ىلع د دوجسلا زوجيو «زجي ملداز نإو « زوجي نيتبوصنم

 شيشح وأ بصق وأ بشحخ وأ ناتك وأ نطق نم ضرألا هتجرحخأ ام ىلع الإ زوجي ال : ةضفارلا

 . مهفاف ناويحلا نم ذختي ام ىلع زوجي الو
to 



 دادبإلا نم « دبأو ١ : ىوريو . « كيعبض دبأو » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ٠ هيعبض يدبيو

 ةالصلا هيلع هنأل ؛ هيذخف نع هنطب ىفاجيو . راهظإلا وهو « ءادبإلا نم لوألاو ء دملا وهو
 . « ترم هيدي نيب رمت نأ تدارأ ول ةميهب نأ ىتح ىفاج دجس اذإ ناك » :مالسلاو

 س ي
 عبضلاو امهجيرفت نيعبضلا ءادتبا : «برغملا» يفو « ءادتبالا نم :ش ( هیعبض يدبيو) : م

 مضلا ناتغل هيف : «مالسإلا خيش طوسبم» يفو « ريغ ال نوكسلاب : يزارتألا لاق « ءابلا نوكسب

 .هطابو هطسو لجرلا عبض يهو « دضعلا وهو نوكسلاو

 قازرلا دبع ىور امنإو « اذكه اعوفرم دري مل بيرغ اذه :ش ( «كيعبض دبأو» : 5 هلوقل) :م
 - امهنع هللا يضر- رمع نبا ين آر : لاق يركبلا يلع نب مدآ نع يروثلا نايفس نع ؟هفنصم» يف
 ىلع معداو « عبسلا طسب طسبت ال يخ نبا اي : لاقف « يعارذب ضرألا نع ىفاجتأ ال يلصأ انأو
 يف نابح نبا هعفرو . كنم وضع لك دجس كلذ تلعف اذإ كنإف« كيعبض دبأو كيتحار

 نبا نع هححصو «كردتسملا» يف مكاحلا كلذكو . ( كيعبض نيب فاجو) : ظفلب «هحيحص)»

 . هرخآ ىلإ عبسلا طسب طسبت ال اعوفرم -هنع هللا يضر-رمع

 يف دوجو اهل الو « لصأ اهل تسيل ةياورلا هذه :ش ( دملا وهو دادبإلا نم دبأو ىوريو) :م

 كلام نب هللادبع ثيدح نم ملسمو يراخبلا هاور ا اذه يف جتحي نأ يغبني ناكو «ثيدحلا بتك

 « «هیطبإ حضو یری یتح هدوجس يف جلحتي دجس اذ 5 هللا لوسر ناک: لاق ةنيحب نبا

 یتح هيدي نیب جرف دجس اذِإ ناک : -مالسلاو ةالصلا هيلع - هنأ اًضيأ يورو . ضايبلا : حضولاو

 ء هللا دبع مأ مسا ةنيحبو «كلال ةفص سيل ةنيحب نبا نأل كلام نونيو « هيطبإ ضايب ودبي

 . ةلمهملا ءاحلا حتفو ةدح وما ءابلا مضب يهو « حصأ لوألاو « كلام مأ : : لیقو

 هاور « بلكلا طاسبنا هيعارذ مكدحأ طسيي الو دوجسلا يف اولدتعا » : لاق ةي هنأ سنأ هاور اجو

 ريغ هيذخف نيب جرف دجس اذإو» : لاق ةي هللا لوسر ةالص ةفص يف ديمح وبأ هاور امبو « ةعامجملا

 شرتفي نأ ىهن » -مالسلا هيلع- هنآ ملسم یورو « دواد وبآ هاور « هیذخف نم ءيش ىلع هنطب لماح

 . عبسلا ةشرف نع ىهن ةجام نباو « دواد يبأ ننس» يفو . «عبسلا شارتفا هيعارذ يلصملا

 يدبي ىدبأ : لاقي :ش ( راهظإلا وهو ءادبإلا نم) كيعبض دبأو : هلوق وهو :ش (لوألاو) :م
 : لاقي یفج هیثالثو دعابي يأ :ش (هیذخف نع هنطب يفاجيو) :م . رسكلاب لاعفإإلا باب نم « ءادبإ
 نع هيلع يفاجيو ىفاجتي هنع هافاجو « هتعفراذإ انآ هتيفجأو « سرفلا رهظ نع جرسلا ىغج
 الك هنأل) :م دعابتت يأ . ١١( ةيآلا : ةدجسلا ) ¢ مهبونج ىفاجتت :  ىلاعت هللا لاق ام يأ ش ةارفلا
 اذه :ش ( ترمل هيدي نيب رمت نآ تدارأ ول ةميهب نأ ىتح ) هيذخف نع هنطب : :ش ( یفاج دجس اذإ ناک

 ةالصلا هيلع- يبنلا نأ -اهنع هللا يضر- ةنوميم نع ممألا نب ديز نع ملسم هجرخأ ثيدحلا
 مكاحلا هاورو « هيدي تحت رمت نأ ىلعي يبأ دنسم» يف وهو «ثيدحلا . . . دجس اذإ ناك- مالسلاو
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 هلوقل ؛ ةلبقلا وحن هيلجر عباصأ هجويو . هراج يذؤي اليك يفاجي ال فصلا يف ناك اذإ : ليقو
 ام ةلبقلا هئاضعأ نم هجويلف « هنم وضع لك دجس نمؤملا دجس اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع

 . هاندأ كلذو « اًنالث « ىلعألا ىر ناحبس : هدوجس یف لوقیو « عاطتسا

 ‹ ةروسكملا ءاهلا دعب ةنكاسلا ءايلاب ةميهب هيف : الاقو« همجعما ىف یناربطلاو «هک ر دتسم» یف

 ‹ اعيمج زعملاو نأضلا راغص يهو مهبلا ةدحاو ةمهبلاو ةمهب ريغصت ءابلا مضب ةميهب : باوصلاو

 هصخو « نأضلا دالوأ ىلع يرهوجلا رصتقاو «(ةريهجلا» ىف اذك كلذب نأضلا صح ايرو

 . زعملا دالوأب ضايع ىضاقلا

 ناك اذإ اذه :ش ( هراج يذؤي اليك يفاجي ال فصلا يف ) يلصملا يأ :ش ( ناك اذإ : ليقو) م

 ال ذعنيح هنأل ةنسلا كرتي ال كلذك نكي مل اذإو « ضعبلا نم ضعبلا برقو ماحدزا فصلا يف

 . هب سأب الف امهيلع هيعارذ عضوف هيتبكرب ناعتساف ايعأ نإ :“ ةضورلا» يفو « ءاذيإ

 وضع لك دجس نمؤملا دجس اذإ -مالسلاو ةالصلا هيلع -هلوقل ةلبقلا وحن هيلجر عباصأ هجويو ) :م

 ةلبقلا اهعباصأب هلابقتساو ىنميلا مدقلا بصني نأ ةالصلا ةنس نم : لاق هيبأ نع رمع نب هللا دبع

 دنع ةلبقلا مدقلا عباصألا فارطأب لابقتسالا باب ىلع بوبو «ىرسيلا ىلع سولجلاو عاطتسا ام

 عباصأ فارطأب لبقتساو يراخبلا هجرخأ يذلا ديمح يبأ ثيدح يف ءاجو .  'دهشتلل دوعقلا

 . ةلبقلا هيلجر

ارم ثالث يأ :ش ( هاندأ كلذو اًنالث ىلعألا يبر ناحبس : هدوجس يف لوقيو )
 لاقو ‹ ت

 ‹ تملسأ كلو ‹تنمآ كبو ‹ تدجس كل مهللا لضفألا وهو كلذ ىلإ فيضي : ىعفاشلا

 ثيدحل « نيقلاخلا نسحأ هللا كرابت ‹ هرصبو هعمس قشو « هروصو هقلخ يذلل ىهجو دجس

 : انلق « ملسم هاور « كلذ لاق دجس اذإ ناك- مالسلاو ةالصلا هيلع- هنأ -هنع هللا يضر- يلع

 . عسوأ اهباب نأل لفاونلا ىلع ةلومحم هلاثمأو اذه

 كربتي : يرابنألا نبا لاقو -ىلاعتو كرابت- ینعمو امهقتف يأ - هرصبو هعمس قش- : هلوق

 يأ نيقلاخلا نسحأو : قاحسإ لاقو «هديجم : ليلخلا لاقو « همسا ركذو هديحوتب دابعلا

 ىلإ ناك نإو ‹ زوجي برقأ دوعقلا ىلإ وهو هدوجس ففخ ول : يباجيبسألا يفو : عورف

 نب دمحم لاقو -هللا همحر - ةفينح يبأ نع كلذ يور ‹ زوجي ال برقأ ضرألاو دوجسلا

ورمع نع يبأ ينثدح لاق ركب نب قاحسإ انثدح : لاق ناميلس نب عيبرلا نع ]۱٠٠۸[ يئاسنلا هاور ()
 نب 

 . حيحص هدانسإو هركذف . . . . مساقلا نب ىيحي نع ثراحلا
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 «اًئالث ىلعألا يبر ناحبس هدوجس يف لقيلف مكدحأ دجس اذإ » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 يأ « هاندأ كلذو

 ىورو ٠. نويعلا» يف اهركذ زوجي هسأر عفر هنأ رظانلا ىلع لکشي ال وهو هسر عفر ول : ةملس
 تزاج ضرألا نيبو هنيب حيرلا ريب ام رادقم دوجسلا نم هسأر عفر اذإ هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا

 اذإ : ليقو « رثكألاب حجرت ثيح عوكرلا فالخب حصألا وهو : «طيحملا» يف لاق نيتدجسلا
 كلذ زوجي ال : «ةضورلا» يفو ينانيغرملا هركذ زاج تداع مث ضرألا نع هتهبج تليزأ

 .امهدنع

 ادجس اورخ# : هلوقب ىنثأ ىلاعت هنأل دوجسلا ىف ءاكبلا بحتسي : «لزاونلا لمج »يفو

 : «ةيرهاظلا ىواتف» ىفو « هيف فنألا ةبنرأ ىلإ رظنلا نسيو ‹ (5۸ ةيآلا : مرم ) :م € اّیکبو

 دمحبو هللا ناحبس : لوقي هنأ عيطم يبأ نب نسحلا نعو . نونسم ركذ نيتدجسلا نيب سيلو

 ىور امل نيتدجسلا نيب هسولج يف وعدي نأ بحتسي : يعفاشلا دنعو . ميظعلا هللا رفغتسأ . هللا

 يفو «ينقزراو ينفاعو ينربجاو يندهاو ينمحراو يل رفغا مهللا : امهنيب لوقي ناک ي هنأ ةفيذح

 . ةنسلا هب تدرو امك وعدي نأ بحتسي نكلو « ءاعد هيلع نيعتي الو : مهتمتت)

 . عساو هيف رمألاو ضئارفلا يف ال دجهتلا يف دراو هلك اذه : انلق

 . عوكرلا نود دوجسلا راركت يف ةمكحلا ام :تلق نإف

 ضرف ةيناثلا ةدجسلاو «تاعكرلا ددعك ىنعملا هيف بلطي ال دبعت هنآ ءاهقفلا بهذم: تلق

 ليقف هيف اوفلتخا دقف ةمكحلا لهأ دنع امأو «حيبستلا ردق امهنيب سولجلاو ءعامجإلاب ىلوألاك

 الب يبنلا راشأ هيلإو «هل اًميغرت نیترم دجسن نحنف «لعفي ملف دوجسلاب رمأ هنإف ناطيشلل اًميغرت
 نم قلخ هنأ ىلإ ةراشإ ىلوألا : ليقو «ناطيشلل اًميغرت ناتدجس امه لاقو «وهسلا دوجس يف
 ةيالا : هط) (مكديعن اهيفو مكانقلخ اهنم : ىلاعت لاق ءاهيلإ دوعي هنأ ىلإ ةراشإ ةيناثلاو ضرألا

 ينب نم كبر ذخاأ ذإو» :لاق ثيح -مالسلا هيلع- مدآ ةيرذ ىلع قاثيملا هللا ذخأ ال ليقو ٥١

 مهلك نونمؤملاو ةكئالملا دجسف ءاولاق امل اقيدصت دوجسلاب مهرمأ «(۱۷۲ةيآلا : فارعألا) (مدآ

 هللا مهقفو امل ًآركش اًيناث اودجس ءاودجسي مل مهوأرو مهسوؤر اوعفر املف رافكلا دجسي ملو

 . عوكرلا ركذ دنع هيف مالكلا انيصقتسا دقو « هاندأ كلذو نيتدجس ضورفملا راصف « ىلاعت

 يأ هاندأ كلذو اًئالث ىلعألا يبر ناحبس هدوجس يف لقيلف مكدحأ دجس اذإ -مالسلا هيلع- هلوقل )

 تباث يبأ نع بيبح نع ءالعلا يبأ لماك نع بابحلا نب دیز نع ]۲۸٤[ يذمرتلاو .[۸۰٥]دواد وب هاور (۱)

 يلع نع يور اذكهو بيريغ ثيدح اذه : يذمرتلا لاق . ًاعوفرم . . . . سابع نبا نع ريبج نب ديعس نع

 . ًالسرم . . . . ءالعلا يبأ لماك نع ثيدحلا اذه مهضعب ىورو
 ۲٤۸



 ؛رتولاب متخی.نآ دعب دوجسلاو عوكرلا يف ثالثلا ىلع ديزي نأ بحتسيو . عمجلا لامك ىندأ

 ال یتح موقلا لمي هجو ىلع دیزی ال اًمامإ ناک نإو « رتولاب متخب ناک» : مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل

 الف < ؛ امهتاحيبست نود امهلوانت صنلا نأل ةنس دوجسلاو عوكرلا تاحيبست مث « ‹ ريفنتلا ىلإ يدؤي

 : لاق . اهل رتسأ كلذ نأل ؛ اهيذخفب اهنطب قزلتو اهدوجس يف ضفخنت ةأرملاو . صنلا ىلع دازي

 ةدجسلا نم هسأر عفري مث

مكدحأ دجس اذإو خسنلا رثكأ يف عقوو ‹كانه ثيذحلا مدقت دقو :ش (عمجلا لامك یندأ
 واوب 

 هركذ اغإو دحاو ثيدح يف اهنأل مكدحأ عكر اذإ -مالسلا هيلع- هلوق ىلع فطع «فطعلا

 .دوجسلا هفصنو عوكرلا هفصن نأل اعطقم - هللا همحر-فنصلا

 اعست وآ اًعبس وأ اًتسمخ لوقی ناب تاحیبست ثالث یآ:ش ش (ثالثلا ىلع ديزي نأ بحتسیو )

 لقأ هزجي ملو ضرف -هللا همحر -ةفينح يبأ ذيملت عيطم وبأ لاقو «ءاملعلا رثكأ دنع ةنس يهو

ت اذإ دمحأ دنع نأ الإ ءراركتلا بجوي ال رمألا ذإ ةرم بحتسيو دوادو دمحأ لاقف ب ثالث نم
 هك ر

 . ًادماع ناک ولو هنعو «هتالص لطبت ال اًيسان

 :م انلق امك راتوألاب هحيبست متخي نأ دعب يأ :ش (رتولاب متخي ن دعب دوجسلاو عوكرلا يف )

اهو دوجسلاو عوكرلا تاحيبست يف ينعي :ش (رتولاب متخي ناك -مالسلا هيلع- يبنلا نأل)
 ثيدحلا 

 موقلاو ءالمإلا نم ءايلا مضب :ش (موقلا لمي هجو ىلع ديزي ال اًمامإ | يلصملا ناك نإو) :م ًآدج بيرغ

 ىلإ ثالثلا نع هتزواجم يدؤي ال ىتح يأ : :ش (ريفنتلا ىلإ يدؤي ال ىتح ) ةيلوعفملا ىلع بوصنم

 . ثالثلا نم موقلا نكيي ىتح اًسمخ مامإلا لوقي :نايفس نعو «ةعامجلا ريفنت

 نأل ) هيف مالكلا ىضم نآلاو ءاملعلا رشكأ دنع:ش (ةنس دوجسلاو عوكرلا تاحيبست مث م

 يأ :ش (امهلوانت) : م (۷۷ ةيآلا : جحلا ):م (اودجساو اوعكرا) ىلاعت هلوق وهو :ش (صنلا

 :م .دوجسلاو عوكرلا تاحيبست لوانتي مل يأ :ش (امهتاحيبست نود) :م دوجسلاو عوكرلا لوانت

 اهولعجاو مكعوكر يف اهولعجا -مالسلا هيلع- هلوق وهو دحاولا ربخب :ش (صنلا ىلع دازي الف)

 مسا حبسو» « (ميظعلا كبر مساب حبسف) : : یلاعت هلوق لزن نیح كلذ لاق اغنإ اولاق «مكدوجس يف

 الف احسن نوكت اهنأل دحاولا ربخب صنلا ىلع دازي ال اغإو « ١( ةيآلا : ىلعألا ) :م (ىلعألا كبر

 تاحیبست هملعی مل ةالصلا تابجاو يبارعألا ملع امل -مالسلاو ةالصلا هيلع- هنأ هديؤيو زوجي

 ىلع ضئارفلا ىنبم نأل اذهو نيمأتلاك نوكيف لاح لك ىلع زئاج ركذ هنألو «دوجسلاو عوكرلا

 . نامتكلاو ةيفخلا ىلع تاعوطتلا ىنبمو « نالعإلاو ةرهشلا

 يأ :ش (كلذ نال اهيذخفب ) اهنطب صلت يأ :ش (اهتطب قزلتو اهدوجس يف ضفخنت ةارملاو) :م

 . رتسلا ىلع اهلاح ىنبم نأل يأ :ش (اهل رتسأ ) قازلإلاو ضافخنالا

 هركذيو عفرلا رادقم انيب دقو :ش ( ةدجسلا نم هسأر عفري مث ) يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
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 ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ دجسو ربك اًسلاج نأمطا اذإف « انيور ال ؛ ربكيو
 هأزجأ ىرخآ دجسو ربكو اًسلاج وتس مل ولو ٤ اًسلاج يوتست یتح كسأر عفرا مث »:يبارعألا
 اذإ هنأ حصألاو . عفرلا رادقم يف اوملكتو « هانركذ دقو - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبآ دنع
 دعي هنأل ؛ زاج برقآ سولجلا ىلإ ناك نإو ءادجاس دعي هنأل ؛ زوجي ال برقأ دوجسلا ىلإ ناك
 « هیمدق رودص ىلع اًمئاق یوتساو هانرکذ دقو ربک ادجاس نأمطا اذِإف : لاق ةيناثلا ققحتتف اًسلاج

 ‹ ضرألا ىلع هيديب دمتعي الو دعقي الو

 - يبنلا نأ هلوق ىلإ هب راشأ :ش (انيور ال ) لاح :ش (ربكيو ) هلوقو «نآلا ءيجي ام ىلع فنصلملا
 . عفرو ضفخ لك دنع ربكي ناك -مالسلا هيلع

 :ش (دجسو ربك ) ىلوألا ةدجسلا بيقع اًسلاج هنوك لاح يأ :ش (اًتسلاج نأمطا اذإف) :م
 ثيدح يف -مالسلا هيلع- هلوقل) ةحيبست ردق نيتدجسلا نيب سولجلا نأ انركذ دقو « ةيناثلا ةدجسلا
 مث هيفو « ىصقتسم يارعألا ثيدح مدقت دقو : :ش (اًسلاج يوتست ىتح كسأر عفرا مث يبارعألا

 ىتح يقهيبلا دنعو ءًادعاق نئمطت ىتح كسأر عفرا مث يئاسنلا دنعو ءاسلاج نئمطت ىتح سلجا
 . اًسلاج نئمطت

 ىلوألا ةدجسلا دعب سولجلا يف وتسي مل ول يأ :ش (ىرخأ دجسو اًسلاج وتسي مل ولو) م
 يف يأ :ش (هانرکذ دقو- هللا امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع هأزجأ ) ىرخألا ةدجسلا دجسو
 . نيتدجسلا نيب ةسلجلا اذكو ضرفب سيلف ًامئاق ءاوتسالا امأو -هلوق

 ًالصاف نوكي يذلا عفرلا رادقم يف انؤاملع ملكت دق ينعي :ش (عفرلا رادقم يف اوملكتو) :م
 ىندأ : يرودقلا نعو «زاج اهداعأ مث ضرألا نع هتهبج تلاز اذإ : مهضعب لاقف نيتدجسلا نيب
 راشأو بيرق نع اهانركذ دق ىرخأ لاوقأ هيفو فسوي يبأ نع ةياور وهو عفرلا مسا هيلع قلطي ام
 . هلوقب كلذ نم حصألا ىلإ فنصلا

 نإو ًادجاس دعي هنأل ) :م هدوجس يأ :ش (زوجي ال برقأ دوجسلا ىلإ ناك اذإ هنأ حصألاو ) :م
 . ةيناثلا ةدجسلا قتقحتتف :ش (اًسلاج دعي هنأل زاج برقأ سولحجلا ىلإ ناك

 ةالصلا هيلع- هنأب دارأ :ش (هانركذ دقو ربك آدجاس نامطا اذإف ) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 هنأ -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع ملسم ثيدح يفو «عفرو ضفخ لك دنع ربكي ناك -مالسلاو
 ىلع اًمئاق ىوتساو) :م كلذ لعفي ناك هب هللا لوسر نأ ثدحيو «عفرو ضفخ املك ربي ناک
 ةسلج «لزاونلا لمج» يفو «ةيناثلا ةدجسلا نم هسأر عفر دعب ينعي :ش (دعقي الو هيمدق رودص
 . مهمادقأ رودص ىلع نوضهني اوناك -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نأل اندنع ةهوركم ةحارتسالا

 يبأ نع هيلع صوصنم ضرألا ىلع هيتحارب دمتعي نأب :ش (ضرألا ىلع هيديب دمتعي الو) :م
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 ‹ ضرألا ىلع هيدي ىلع ادمتعم ضهني مث « ةفيفخ ةسلج سلجي : - هللا همحر - يعفاشلا لاقو

 نأ - هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح انلو . كلذ لعف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ يور ال

 .» هيمدق رودص ىلع ادمتعم ةالصلا يف ضهني ناك » : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 ‹لصف ريغ نم ضوهنلا دنع ضرألا ىلع دمتعي نأب سأب ال «يربولا» يفو - هللا همحر- ةفينح

 . هللا همحر دمحأ لوق وهو دامتعا ريغ نم هيمدق رودص ىلع ضهني : كلام لاقو

 يبنلا نأ يور ال ضرألا ىلع هيدي ىلع ادمتعم ضهني مث ةفيفخ ةسلج سلجي يعفاشلا لاقو) م

 نب كلام نع يراخبلا هجرخأ امانه يورملاو «ضرألا ىلع دامتعالا يأ :ش (كلذ لعف ةي

 .ًادعاق يوتسي ىتح ضهني مل هتالص نم رتولا يف ناك اذإ يبنلا ىأر هنأ ثريوحلا

 نبا هاكح لاق « ةيناثلا ةدجسلا دعب ةسلحجلا يأ كلذ بحتسي ال رثكألا لاقو : يوونلا لاقو

 يروثلاو دانزلا يبأو -مهنع هللا يضر- سابع نباو رمع نباو دوعسم نباو يلع نعرذنلا

 باحصأ نم دحاو ريغ تكردأ شايع يبأ نب نامعنلا لاقو «دمحأو قاحسإو كلامو يعخنلاو

 ءيسملا ثيدح يف كلذ ركذي ملو اذه ىلع ثيداحألا رثكأ دمحأ لاقو ءاذه لعفي ةي هللا لوسر

 ال ايوق ناك نإو ةحارتسالل سلج اًفيعض ناك نإ يعفاشلاو يزورملا قاحسإ وبأ لاقو . هتالص يف

 يف فالخلا يئاولحلا ةمئألا سمش نع ًالقان «هحرش» يف نيدلا ديمح مامإلا لاقو «سلجي

 . يعفاشلا دنع هب سأب ال سلجي مل اذإو ءاندنع هب سأب ال سلج اذإ ىتح ةيلضفألا

 يف ضهنب ناك- مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا نأ -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح انلو) م

 حلاص نع سايإ نب دلاخ نع يذمرتلا هاور ثيدحلا اذه :ش (هيمدق رودص ىلع ًادمتعم ةالصلا

 رودص ىلع ةالصلا يف ضهني ةي يبنلا ناك : لاق -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع ةمأوتلا ىلوم

 . للعلا لهأ دنع لمعلا هيلع ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو «هيمدق

 نباو دمحأو يئاسنلاو يراخبلا هفعض فيعض سايلإ ليقو سايإ نبا لاقيو دلاخ : تلق نإف

 . نعم

 جرخأف «كلذ يف ةباحصلا نع يورام هيوقيو هثيدح بتكي هفعض عمو يذمرتلا هلاق :تلق

 ةالصلا يف ضهني ناك هنأ -هنع هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع نع «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا

 هللا يضر- باطخللا نب رمعو ريبزلا نباو يلع نع هوحن جرخأو ‹«سلجي ملو هیمدق رودص ىلع

 مث . ًاعوفرم . . . . ةريره يبأ نع ةمأوتلا ىلوم حلاص نع سايلإ نب دلاخ نع [۲۸۸] يذمرتلا هاور : فيعض (1)

 حلاص يبأ نب حلاصو .ًاضيأ سايإ نب دلاخ لاقيو : لاق ثيدحلا لهأ دنع فيعض سايلإ نب دلاخ : لاق

 . هرخآب طلتخا دق ةمأوتلا ىلوم حلاصو هفعض ىلع عمجم اذه دلاخ لب : تلق
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 لعفيو . اهل تعضو ام ةالصلاو « ةحارتسا ةدعق هذه نألو « ربكلا ةلاح ىلع لومحم هاور امو

 الو حتفتسي ال هنأ الإ ‹ ناكرألا راركت هنأل ؛ ىلوألا ةعكرلا يف لعف ام لثم ةيناثلا ةعكرلا يف

 - يعفاشلل اًقالخ ‹ ىلوأل ١ ةريبكتلا يف الإ هيدي عفري الو . ةدحاو ةرم الإ اعرشي مل امهنأل ؛ذوعتي

 عبس يف الإ يدبألا عفرتال » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هنم عفرلا يفو عوكرلا يف - هللا همحر

 يذلاو « جحلا يف عبرألا ركذو. « نيديعلا تاريبكتو « تونقلا ةريبكتو  حاتتفالا ةريبكت : نطاوم

 . - هنع هللا يضر - ريبزلا نبا نع لقن اذك . ءادتبالا ىلع لومحم عفرلا نم ىوري

 يف نوضهني ايب يبنلا باحصأو يلعو رمع ناك: لاق يبعشلا نع جرخأو «-مهنع ىلاعت

 نم دحاو ريغ تكردأ : لاق سابع نبا نع نامعنلا نع جرخأو . مهمادقأ رودص ىلع ةالصلا

 ضهنيو ىلوألا ةعكرلا يف يناثلا دوجسلا نم هسأر مهدحأ عفر اذإ ناك ةي هللا لوسر باحصأ

 رمع نباو سابع نباو دوعسم نبا نع «هفنصم» يف قازرلا دبع جرخأو . سلجي ملو وهامك
 -هنع هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع ىأر هنأ ديزي نب نمحرلا دبع نع يقهيبلا جرخأو .هوحن

 .دوجسلا يضقي ىتح ةعكر لوأ يف ىلص اذإ سلجي ملو ةالصلا يف هيمدق رودص ىلع موقي

 ثريوحلا نب كلام ثيدح وهو يعفاشلا هاور امو :ش (ربكلا ةلاح ىلع لومحم هاور امو) :م

 هيلع- يبنلا رمع ةياهن نأل «لمأت هيفو نسأو ربك امدعب -مالسلا هيلع- هلعف ىلع لومحم

 رذعل ناك اذإ مهللا ضوهنلا نع لجرلا زجعي ال ردقلا اذه يفو ةنس نوتسو ثالث -مالسلا

 .اهوحن وأ ةحارج وأ ضرم

 .هلوق وهو هجوأ يناثلا ليلدلاو

 يف ةقشم يه لب ةحارتسالل يأ :ش (اهل تعضو ام ةالصلاو ةحارتسا ةدعق هذه نألو ) : م

 وأ طئاح ىلع ًأكتا ول اولاق ام ىلع اًسایق اًمیسم نوکیف هتالص یف هریغ ىلع دمتعا هنأالو اهسفن

 . هیتبکر ىلع دمتعا ول ام فالخب اصع ىلع

 يف لعف ام لثم ) : م ةيناثلا ةعكرلا يف يلصملا لعفي ىأ :ش (ةيناثلا ةعكرلا يف لعفيو ) : م

 ربخلا رابتعاب ريمضلا ركذو «ةيناثلا ةعكرلا نأل يأ :ش (هنأل ) ىلوألا ةعكرلا يف يأ ش (ىلوألا

 يونيالو هيلع دازي نأ يغبني ناكو ىلوألا ةداعإ يضتقي راركتلاو :ش (ناكرألا راركت) هلوق وهو

 .مارحإالل ربکی الو

 ىلوألا ةريبكتلا يف الإ هيدي عفري الو ةدحاو ةرم الإ اعرشي مل امهنأل ذوعتي الو حتفتسي ال هنآ الإ) :م

 عبس يف الإ يديألا عفرت ال -مالسلا هيلع- هلوقل «هنم عفرلاو عوكرلا يف - هللا همحر- يعفاشلل اًفالخ

 نم ىوري ىذلاو جحلا يف عبرألا ركذو . نيديعلا تاريبكتو « تونقلا ةريبكتو« حاتتفالا ةريبكت : نطاوم

 لوقي ال يلصملا نأ الإ يأ :ش ( -هنع هللا يضر- ريبزلا نبا نع لقن اذك ءادتبالا ىلع لومحم عفرلا

 حاتتفاو حاتفم ةالص لكل ليق اذه ىلعو «حاتفتسالا ىمسي ءاعدلا اذهو . ها «مهللا كناحبس
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 ها مهللا كناحبس اهحاتفتساو «مارحإلا ةريبكت اهحاتتفاو ءروهطلا ةالصلا حاتفمف ‹ حاتفتساو

 .ًاضيأ يذمرتلا هجرخأو

 لوسر تير : لاق هنع يواحطلاو ةجام نبا هجرخأ -هنع هللا ىضر- ةريره ىبأ ثیدحبو

 . د جسي نیحو عكري نيحو ةالصلا حتتفي نيح هيبكنم ءاذح ةالصلا يف هيدي عفري ةا هللا

 عفري نيحو عكري نيحو ةالصلل ربكي نيح ةي يبنلا تيأر : لاق رجح نب لئاو ثيدحبو

 . يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ «هينذأ ءاذح هيدي عفري عوكرلا نم هسأر

 ‹هيبكنم وذح هيدي عفرو هيفو ةعبرألا هجرخأ -هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع ثيدحبو

 جتحاو «عوكرلا نم عفرو غرفاذإ هعضيو « عكري نأ دارأ اذإ هتءارق ىضق اذإ كلذ لثم عنصیو

 ةالصلا حاتتفال ربك اذإ -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا ناك لاق بزاع نب ءاربلا ثيدحب انباحصأ

 نم يواحطلاو دواد وبأ هجرخأ « دوعي ال مث هينذأ يتمحش نم اًبيرق هاماهبإ نوكي یتح هیدی عفر

 نع -هنع هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع نب دمحمو «هفنصما يف ةبيش يبأ نباو «قرط ثالث

 يبأ نباو يواحطلاو دواد وبأ هجرخأ «دوعي ال مث ةريبكت لوأ يف هيدي عفري ناك هنأ الپ يبنلا

 . «هقنصم)» يف ةبيش

 هباتك يف اًقلعم يراخبلا ىورف هركذ يذلا ظفللا ريغب هنكلو فنصلا هركذ يذلا ثيدحل ابو

 نع سابع نبا نع مسقم نع مكحلا نع ىليل يبأ نبا نع عيكو لاق لاقو «نيديلا عفر» يف درفملا
 افصلا ىلعو «ةبعكلا لابقتسا يفو «ةالصلا حاتتفا يف نطاوم عبس يف الإ يديألا عفرتال»: لاق ةي يبنلا

 . سابع نبا نع ميعن نع رازبلا هاور ««نيترمجلا دنعو ءنيماقملا يفو«عمجيو ةورملاو

 ةالصلا حاتتفا :نطاوم عبس يف يديألا عفرت»: لاق ةي يبنلا نع رمع نبا نع عفان نعو

 نع ميعن نع «همجعم)» يف يناربطلا هاورو .«رجحلا دنعو نيفقوملاو ءةورملاو افصلاو « تيبلا لابقتساو

 حتتفي نيح نطاوم عبس يف الا يديألا عفرت ال لاق -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا نع سابع نبا

 سانلا عم ةورملاو افصلا ىلع موقي نيحو «تيبلا ىلإ رظنيف مارحلا دجسملا لخدي نيحو «ةالصلا

 انثدح «هفنصم) يف اقوقوم ةبيش يبأ نبا هاورو ءةرمجلا يمري نيح نيماقملاو عمجيو ةفرع ةيشع

 اذإ : نطاوم عبس يف يديألا عفرت» : لاق سابع نبا نع رببج نب ديعس نع ءاطع نع ليضف نبا
 دنعو «تافرع يفو « عمج يفو «ةورملاوافصلا ىلعو «تيبلا ىأر اذإو «ةالصلا ىلإ ماق

 . نطاوم عبس يف الإ يديألا عفري ال هقفلا بتك يف انباحصأ ةياورو : يجورسلا لاقو .«رامجل ا

 ةريره يبأ نع جرعألا نع ناسيك نب حلاص نع شايع نب ليعامسإ نع[٠٦۸] هجام نبا هاور : فیعض (۱)

 . ةفيعض يهو نييزاجحلا نع شايع نبا ةياور نم وهو . ًاعوفرم . . . .
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 يهو جحلا يف عبرألا ركذو فنصملا لوق هانركذ امك ايور نيظفللا نإف هلاق امك سيل: تلق
 ‹نيماقملادنعو « نيترمجلادنعو « نيفقوملا يفو «ةورملاو افصلا دنعو « رجلا مالتسا دنع

 يقاب ىلإ رظناف « مهريغو يناربطلاو رازبلاو يراخبلا هركذ ام ىلع عبسلا نع جراخ هيف عزانتملاو
 مهنم مهبتك يف انباحصأ دنع اذه دجوي انإو تونقلا دنع نيديلا عفر ركذ اهيف دجت له مهتاياور
 باب يف هيف مالكلا ةيقب ركذنسو «ةينامث نطاوملا نوكت ةريبكت دنع نيديلا عفر ركذيو ٠ فنصلملا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ رتولا ةالص

 مكارأ يلام لاقف ةي هللا لوسر انيلع جرخ » : لاق ةرمس نب رباج ثيدحب انباحصأ لدتساو
 . ملسم هجرخأ ««ةالصلا يف اونكسا سمش ليخ بانذأ اهنأك مكيديأ نيعفار

 نع سيردإ نب دلاخو ميشه ثيدحلا اذه یور : دواد وبأ لاق ءاربلا ثيدح يف اولاق نإف

 : يباطخلا لاقو ءدوعي ال مث اوركذي ملو ءاربلا نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع دايز يبأ نب ديزي

 هاورو ديزي هب درفت :ديهمتلا» يف ورمع وبأ لاقو .كيرش ريغ دوعي ال مث اذه يف لجر لقي مل
 . مهنمًادحاو ركذي ملف ظافحلا هنع

 لاقو دوعيال مث نيديلا عفر يف ديزي ثيدح حصي ال رازبلا لاقو - دوعي ال مث - : هلوق

 دق « هاو ثيدح اذه دمحأ نع يقهيبلا لاقو . دانسإلا حيحصب وه سيل ىيحي نع يرودلا سابع
 ال هب ثدحی دیزی نإ ةعامج لاقو . هيف هركذي ذخأ ربك املف دوعی ال مث رکذی ال هب ثدحی دیزی ناک

 . هيف هركذي ذخأ نقل املف دوعي ال مث ركذي

 امك ةدايزلا ركنأ هنأب كلذ ىلع اوجتحاو نقلتي راصو هرخآب ريغت ناك ديزي نإ : هريغ لاقو

 نمحرلا دبع نع دايز يبأ نب ديزي نع ىليل يبأ نب دمحم انث مصاع نب يلع نع ينطقرادلا هج رخأ
 ىتح هيدي عفرو ربك ةالصلا ىلإ ماق نيح يب يبنلا تيأر » : لاق بزاع نب ءاربلا نع ىليل يبأ نبا
 مث ءاذه ظفحأ ال: لاق ءدعي مل مث : تلق كنأ ىليل يبأ نبا ينربخأ : تلقف“ هينذآ امهب ىواس
 . هظفحأ ال :لاقف هتدواع

 ربك املف « ظفحلا ركذي ناك دايز يبأ نب ديزي لوقي هللا دبع ابأ مكاحلا تعمس : يقهيبلا لاقو

 . زيي الو نوتملا يف ديزيو ديناسألا هيلع بلقي ناكو « هظفح يسن

 ةعامجو كيرشو ميشه هاور «لماكلا» يف يدع نبا لوقو دواد يبآ لوق ضراعت : تلق

 طقسف ةدايزلا هذه ةياورب درفتي مل اكيرش نأ رهظي دعي مل هيف : اولاقو «هدانسإب ديزي نعامهعم

 نع ىليل يبأ نب نمحرلا دبع نع دايز يبأ نب ديزي نع (۲۹۲:۲۹۳ /۱) ينطقرادلاو « (۳۰۳ )٤/ دمحأ هاور (۱)

 . نقلتي راصو ريغتف ربك فيعض يمشاهلا دايز يبأ نب ديزي هيفو . ًاعوفرم . . . ءاربلا
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 امك اهیلع عقوت دق اًکیرش نأل كيرش ريغ دوعي ال مث اذه يف لقي مل يباطخلا مالك كلذب اًضيأ

 يف يقهيبلا هجرخأ هوحن دايز يبأ نب ديزي انث ايركز نب ليعامسإ نع ينطقرادلا هجرحخأ
 عفر ظفلب ديزي نع قاحسإ نب سنوي نبا وه ليئارسإ نع ليمش نب رضنلا قيرط نم «تايفالخلا»
 ةزمح انث رمع نب صفح ثيدح نم ؛طسوألا» يف يناربطلا هجرخأو «دعي مل مث هينذأ وذح هيدي

 . برح نب دمحم هب درفت « صفح الإ هنع هوري مل لاقو كلذك تايزلا

 . فيعض وهو دايز يبا نب ديزي هب درفت :تلق ناف

 هجرخأ كلذلف ىليل يبأ نبا نع اًضيأ هاور نمحرلا دبع نب ىسيع نأل كلذ ملسن ال: تلق

 ‹ثيدحلا زئاج لاقي ةقث وهف هسفن يف ديزي امأو ءاذه يف فقوت دق ديزي نأ ىلإ ةراشإ يواحطلا

 تبث : دواد وبأ لاقو . ةقث لدع لوقلا لوبقم وهف هريغتل هيف ملكت نإو وه نايفس نب بوقعي لاقو
 نب دمحأ لاق :«تاقثلا» باتك يف نيعم نبا لاقو .هنم يلإ بحأ هريغو هثيدح كرت ًادحأ ملعأ ال

 . (هحيحص) يف ةيزخ نبأ هثيدح جرخو . هيف ملكت نم لوق ينبجعي الو ةقث ديزي : حلاص

 دهشتساو «هحیحص) يف هثيدح ملسم جرخو «نابح نبا لاق اذکو «قودص يجاسلا لاقو

 ةلمجبو ةرات ثيدحلا ضعبب ثدح هنأ ىلع هرمأ لمحي نأ زاج كلذك هلاح ناك اذإف «يراخبلا هب

 . ركذ مث ًالوأ يسن دق نوكي وأ ىرخأ

 دبع نع ةكجب دايز يبأ نب ديزي انث نايفس نع راشب نب ميهاربإ ةياورب انوضراع نإ : تلق نإف
 ‹ هيدي عفر ةالصلا حتتفا اذإ اك هللا لوسر تيأر » : لاق بزاع نب ءاربلا نع ىليل يبأ نب نمحرلا

 لوقي هتعمس ةفوكلا تيتأ املف : نايفس لاق . “ «عوكرلا نم هسأر عفر اذإو «مكري نأ دارأ اذإو
 . هريخي هنأ تننظف دوعي ال مث ةالصلا حتتفا اذإ هيدي عفري

 يف خيشلا لاق اذك راشب نب ميهاربإ ريغ ةدايزلا هذهب نتملا اذه وري مل هنأل ريخي ال اذه :تلق

 لاقو . ًاديدش اًمذ دمحأ همذو «يوقلاب سيل : هيف يئاسنلا لاق . راشب نباو مكاجلا نع «مامإل»

 ىلع يکحي ناکو «طق اًملق هدي يف تیر امو نایفس دنع بتک نکی مل ءيشب سیل نیعم نبا

 .اذه ين مهو نوكي نأ زاجف مهولاب دوراجلا نباو يراخبلا هاور امو «نايفس هلقي مل ام سانلا

 انملس نئلو فيعض دايز يبأ نب ديزي ثيدح هصخلم ام «ىنغملا »ىف ةمادق نبا لاق :تلق ناف

 مهنم طلغلاو ىوقأ ريثكلا يف قدصلا نظو ءةاورلا رثكأ دنعو دانسإلا ةحصب هيلع حجرت انشيداحأف

 اًثيدح هاورو «هلوقب ذخؤي الف اًئيش ري مل يفانلاو «هاورو هدهاش ءيش نع ربخي تبث او دعبأ

 ةياور ممع مهل فلاخملاو ءامهيف فلتخللا نيتلاحلا ىلع عفرلا يف اوبصنو مهتياور يف اولصف

 . هجيرخت مدقت : فيعض (۱)



 اهيف صن ال يتلا ةماعلا مهثيداحأ ىلع اهصوصحخو اهصنل انثيداحأ دقت بجيف هريغو هيف فلتخللا

 اولمحت نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلاو لمتحملا رهاظلا ىلع صنلاو ماعلا ىلع صاحلا مدقيامك

 .انلوق ىلع هلک كلذ لدف اهب

 هركذي امو هريغو يذمرتلا هيلع صن حيحص -هنع هللا يضر- دوعسم نبا ثيدح: تلق

 وأ نانثا ةفص هضراعي يذلا ربخلا يوارو «ًادحاو ربخلا يوار ناك اذإ نوكي امنإ حيجرتلا يف ةاورلا

 نباو سابع نباو بزاع نبا ءاربلاو دوعسم نب هللا دبع مهو ةعامج نع يور هيف نحن يذلاف رثكأ

 مهلوقب قدصلا نظ يف رابخألا تواست ذئنيحف «-مهنع هللا يضر- ريبزلا نب هللا دبعو رمع
 ليلد نع يفنلا ربخ ناك اذإو ءاًقلطم يفانلا ربخ ىلع تبثملا ربخ ميدقت ملسن الو «طلغلا مدعبو

 ربخ ناک نإف ‹صلخملا بلط بجي مث امهنيب ةضراعملا ققحتتف تبثملا عم ىواستي هب ملعلا بجوي

 - مالسلاو ةالصلا هيلع -هنأ لالب ثيدح يف امك تبثملا ربخ مدقي ملعلا بجوي ليلد نع ال يفانلا
 مهنإف « حتفلا ماع اهيف ىلص- مالسلاو ةالصلا هيلع- هنأ رمع نبا ثيدح عم ةبعكلا يف لصي مل

 هنإف اهيف لصي مل هنأ رخآ نمو « ةدحاو ةرم الإ ذئموي اهلخد ام -مالسلاو ةالصلا هيلع -هنأ اوقفتا

 نم ىلوأ تبثملا ناكو « كلذ نياع رخآلاو ءاهيف هتالص نياعي مل هنأل ملعلل ابجوم ًاليلد دمتعي مل

 . يفانلا

 يبنلا دهاش -هنع هللا يضر- دوعسم نبا نأل هب ملعلا بجوي ليلد نع هيف نحن يذلا امأو

 حجري فيكف «فعضلاو ةوقلا يف ايواست ذئنيحف دعي مل مث ةريبكت لوأ يف هيدي عفر هنأ هنياعو ةَ
 اميف هل بجوي ماعلا كلذكف ءاقلطم هلوانت اميف مكحلا بجوي صاخلا نأ امكو يفنلا ىلع تابثإلا

 ؟لمتحلا رهاظلا ىلع مدقي صنلاو لاقي فيكف صن نثيدحلا نم دحاو لكو ءاًقلطم هلوانت

 . بيرق نع هانركذ دقو نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا اهب لمع اًضيأ انيداحأو

 نبا نع هدنسب يذمرتلا هاور ام هيف ضرتعم -هنع هللا یضر- دوعسم نبا ثیدح : تلق ناف

 «ةرم لوأ يف الإ هيدي عفري مل -مالسلا هيلع- هنأ دوعسم نبا ثيدح يدنع تبثي مل لاق كرابما
 . نيتعكرلا نم مايقلا دنعو عفرلا دنعو عوكرلا دنع عفر هنأ رمع نبا ثيدح تبثو

 مل بيلك نب مصاع مكاحلا لاقو .هلاق ةمقلع نم عمسي مل نمحرلا دبعو : يرذنملا لاقو

 - دوعي ال مث - هظفل نأو ىنعمل اب اهيدؤيف ماكحألا رصتخي ناكو «نيحيحصلا» يف هثيدح جرخي
 . مكاحلا نع يقهيبلا هلاق ةظوفحم ريغ

 نبا ثيدح يذمرتلا لاق دقف «هريغ دنع هتوبث عني ال كرابملا نبا دنع ربخلا توبث مدع : تلق

 مصاع ىلع رودي وهو «ىلحملا» يف مزح نبا هححصو حيحص ثيدح -هنع هللا يضر- دوعسم

 لوقو « هب جاجتحالا ىلع قافتالل هنع لاسي الف « ملسم هل جرخأو «نیعم نبا هقثو دقو بیلک نبا
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 ىلع دهش لوهجم لجرب ليلعت هنأل بيجع لوق وهو لوهجم لجر نع هنإف حداق ريغ يرذنملا

 قفتملا» باتك يف حرص دقو «هدجأ ملف لئاقلا اذه تعبتت مامإلا» يف خيشلا لاقو «يفنلا

 هابأو ةشئاع عمس لامحلا يف لاق اذكو ةمقلعو هابأ عمس هنأ اذه نمحرلا دبع ةمجرت يف قرتفملاو

 نأ مكاحلا لوقو حيحصلا لاجر نم هنأو « نيعم نبا هقثو بيلك نب مصاعو « سيق نب ةمقلعو

 . يلذهلا نع ةدرب يب نع هثيدح ملسم هل جرخأ دقف حيحص ريغ حيحصلا يف جرخي مل هثيدح

 عمسي مل ةبعش لاق : يراخبلا لاق ميعن نع مكحلا هيف فنصملا هركذ يذلا ثيدحلا :تلق نإف

 عفان باحصأ نأل ‹ ظوفحم ريغو لسرم وهف اهنم اذه سيل ثيداحأ ةعبرأ الإ ميعن نم مكحلا

 ةريبكتو نيديعلا تاريبكت يف هيلع اودمتعي ملو ثيدحلا اذه اوفلاخ دق مهف اًضيأو ءاوفلاخ

 . تونقلا

 مل مهنوكو « هب جتحي لوبقم تاقثلا لسرمف انملس نئلو ىوعد درجم ةبعش لوق : تلق
 ىلع لديال ثيدحلا نأل ةفلاخملا بجوت ال تونقلا ةريبكتو نيديعلا تاریبکت يف هيلع اودمتعی

 .رصحلا

 يبأ نبا انلق . ظفاحلاب نكي مل یلیل يب نباو اًقوقوم دحاو ريغ هاور ثيدحلااذه :اولاق نإف

 لمعي مل نإف -مهنع هللا يضر- ةباحصلا نم الجر نيرشعو ةئام كردأ نيعباتلا رابك نم ىليل
 . نم عفری لمعي هلثم عفری

 عنمل درو امنإو متركذ ال وري مل هنأ متيعدا ام ىلع لدي ال ةملس نب رباج ثيدح :تلق نإف

 «نيبناجلا ىلع نم ىلع مالسلا كلذب نوري نيبناجلا ىلإ مهيديآب نوريشياوناك مهنأل ةراشإلا

 انلق ةي هللا لوسر عم انيلص ذإ انك لاق هنأ ةرمس نب رباج نع اًضيأ ملسم ةياور ىلع ليلدلاو

 مكيديأب نولعفت مالع ةي هللا لوسر لاقف «نيبناجلا ىلإ هديب راشأو < هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 هنيي نم هيخأ ىلع ملسي مث هذخف ىلع هدي عضي نأ مكدحأ يفكي اغإو ؟سمش ليخ بانذأ اهنأك

 . هلامشو

 ةلاهحلا عاونأ حبقأو ءايشألا مظعأ نم ةرمس نب رباج ثيدحب مهجاجتحاو: يوونلا لاقو

 مهيدي نوعفري اوناك مهنكلو «هنع عفرلاو عوكرلا يف يديألا عفر يف وري مل ثيدحلا نأل «ةنسلاب

 نيب فالح ال اذهو «مالسلا كلذب نوديري نيبناجلا ىلإ اهب نوريشيو ةالصلا نم مالسلا ةلاح يف

 . يراخبلا نع هلثمو لاق «ثيدحلا لهأب طالتخا ىندأ هل نمو ثيدحلا لهأ

 اذه لمحي فيكف اهيف نوكسلاب رمأو ةالصلا يف ديلا عفرل راكنإ لوألا ثيدحلا يف: تلق

 الو يديألا عفر ركذ هيف سيلو ؟يناثلا ثيدحلا يف امك مالسلا دعب امهب ةراشإلاو ديلاب ءايإلا ىلع
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 ديقم نوكسلاب رمألاو نيديلا عفر راكنإ ثيدحو «مالسلاب ةالصلا نم اوجرخأ اذإ نوكسلاب رمألا
 نم هباوجرخ دق يذلا مالسلا لاحب ديقم يديألاب ةراشإلاو ءايإلا راكنإ ثيدحو «ةالصلا لخادب
 لوألا ثيدحلا ريغ يناثلا ثيدحلاف « رخآ ديقب رخآ ديقم هتحت جردني ال ديقب ديقملاو ءةالصلا
 ليلد الب رخلا ىلع امهدحأ لمحي يذلا مكحلا يف نافلتخي نايب ةحتاف وه لعجي فيكف «اًعطق

 ىلع «ةنسلاب ةلاهجلا عاونأ حبقأو ءايشألا مظعأب ىتأ يذلا وه نيبلقنم نيب دبيأت امهتدافإ راكنإ عم
 ةالصلا يف نيديلا عفر دقو « ةنسلاب ملعأو ثيدحلاب ديجأو مامإ خيش سنأ نب كلامو يروثلا نأ

 ىتح هباحصأ عيمج ىلع ةيكلاملا ىلع ةمدقتم ةياورو هنع مساقلا نبا ةياور يهو ةيرحتلا دنع الإ
 نم ىور يذلا مساقلا نبا ةياورب الإ اومكحي ال نأ مهديلاقت يف نوبتكي برضلاب ةاضقلا تناك
 . ءادتبالا ىلع لومحم عفرلا

 عفرلا يفو عوكرلا يف نيديلا عفر نم يور يذلا نم يعفاشلا هب جتحا امع باوج اذه
 نبا نع لقناذك خسن مث مالسإلا ءادتبا يف ناك هنأ -ءادتبالا ىلع لومحم - هلوقب دارأو . ةنس
 [. .. .] ضعب ىلع ةيلاعلا ءامسألا نم ريبزلا نباو .- امهنع هللا يضر- ماوعلا نب ريبزلا

 ىأر ريبزلا نبا نأ ضعبلا هلقن ام وه ريبزلا نبا نع لقن يذلاو سابع نباو رمع نباك هب نيملسلا
 ءيش اذه نإف لعفت ال هل لاقف عوكرلا نم سأرلا عفر دنعو عوكرلا دنع ةالصلا يف هيدي عفري الجر
 عفرلا ثيداحأ نأ ةيفنحلا تمعز : «قيقحتلا» يف يزوجلا نبا لاق « هكرت مث هللا لوسر هلعف

 . اوور نيئيدحب ةخوسنم

 عكر املك هيدي عفري ةَ هللا لوسر ناک : لاق -هنع هللا يضر- سابع نبا نع :امهدحأ
 . كلذ ىوس ام كرت ةالصلا حاتتفا ىلإ راص مث عفر املكو

 هلعف ءيش اذه نف هم لاقف عوکرلا نم هيدي عفري الجر ىأر هنأ ريبزلا نبا نع هوور : يناثلاو

 نباو سابع نبا نع ظوفحلملا اغنإو ًالصأ نافرعي ال ناثيدحلا ناذهو هكرت مثيب هللا لوسر
 ريبزلا نبا ىأر هنأ نكل «نوميم نع دواد وبأ جرخأف كلذ فالخ- امهنع هللا يضر-ريبزلا

 سابع نبا ىلإ تبهذف :لاق « دجسي نیحو عکري نیحو موقي نيح هيفکب ريشي مهب ىلصو
 ءريبزلا نب هللا دبع ةالصب دتقاف ةي هللا لوسر ةالص ىلإ رظنت نأ تببحأ نإ لاقف كلذب هتربخأف
 . خوسنملا نم ىوقأ نوكي نأ خسانلا طرش نأل خسنلا ىوعد حصي مل كلذ حص ولو

 ةجحب تسيل يفانلا ىوعدو اذه انباحصأ ةفرعم مدع مزلتسي ال ًالصأ نافرعي ال : هلوق : تلق
 رمأ اذه نأل « هتحص مهدنع تبثي مل اب جاجتحالا نوري ال تاقث ًاضيأ انباحصأو تبخملا ىلع
 هاور ام هنم عفرلادنعو عوكرلا دنع عفرلا مدع نم يورام ديؤيو هيف ءىزهتسي ال ملسملاف نيدلا

 ركب وبأ انث لاق سنوي نب هللا دبع نب دمحأ ًابنأ لاق دواد يبأ نبا ثيدح -هللا همحر- يواحطلا
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 عفري نكي ملف -هنع هللا يضر- رمع نبا فلخ تيلص : لاق دهاجم نع نیصح نع شایع نبا

 . ةالصلا نم لوألا ريبكتلا ىف هيدي

 الف ءب يبنلا دعب عفرلا وه كرت مث عفري ةي يبنلا ىأر دق رمع نبااذهف : يواحطلا لاق

 يواحطلا هاور ام دانسإو ء هلعف هيب يبنلا ىأر ناك دق ام خسن هدنع تبث دقو الإ كلذ نوكي

 تيأر ام: لاق دهاجم نع شايع نب ركب وبأ انث «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا ًاضيأ هجرخأو حيحص

 . حتفي ام لو يف الإ هيدي عفري رمع نبا

 هنع يور ام قفاوي ام لعفي رمع نبا ىأر هنأ ركذ دق ًاسوواط نأل دنسم ثيدح اذه : تلق نإف

 هدنع ةجحلا موقت نأ لبق اهلعفي سوواط هاور ام لعن رع نبا نوكي نأ زوجي : تلق

 ام لمحي نآ يغبني اذکهو دهاجم هنع هرکذ ام لعفو هل هيف هخسنب هدنع ةجحلا تماق مث «هخسنب

 . تاياورلا رثكأ رثكي الو« كلذ ققحتي ىتح مهولا مهنع يفنيو مهنع ىور

 يور هنإف -امهنع هللا ىضر-رمع نبا ثيدح امأ: لوقنف مصخلا ثيداحأ نع باوجلا امأو

 . نآلا هانركذ ام رخآ ىلإ دواد یبآ نبا امآ : يواحطلا لاقف كلذ فالخ هنع

 دمحأ نعامهدحأ ةريثك هوجو نم هجرخأ دقو دواد ابأ نإف «يدعاسلا ديمح يبأ ثيدح امأ

 نع رفعج نب ديمحلا دبع هيف يذلا قيرطلاو عوكرلا دنع نيديلا عفر ركذ هيف سيلو «لبنح نبا
 ‹ ثيدحلا . ايب يبنلا باحصأ نم رشع يف ديمح ابأ تعمس لاق ءاطع نب ورمع نب دمحم

 ىلع جاجتحالا ضرعم يف عضوملا اذه لثم يف هب نوجتحي فيكف فيعض مهدنع ديمحلا دبعو

 اذه يف مامإ وهو نيعم نب ییحي نع كلذ ىور « هثيدح يف نوعطم قحلا دبع اولاقو ؟مهمصخ
 .بابلا

 يف يراخبلا هب دهشتساو ةعبرألا هب تجتحاو «ملسم لاجر نم ديمحلا دبع : تلق نإف

 . ةئ : ىيحيو دمحأ نعو ؛حيحسملا»

 مل ءاطع نب ورمع نب دمحم وهو ىرخأ ةجحب لولعم ثيدحلا نكلو كلذ انملس نإ :تلق

 ‹ هريغو ةداتق يبأ لم ثيدحلا اذه يف هعم ركذ نم الو يدع نب ديمح يبأ نم ثيدحلا اذه عمسي

 لاق اذك هيلع يلصو -هنع هللا يضر- يلع عم لتق ةداتق ابأ نأل كلذ لمتحي ال هدنس نأل كلذو

 ءنيئالثو نامث ةنس ةفوكلاب يفوت ليقو ‹حيحصلا وه :ربلا دبع نبا لاقو . يدع نب مثيهلا

10۹ 



 ةداتق ابأو ديمح ابأ عمس هنأ« هخيرات» يف يراخبلا مكح «ةفرعملا »يف يقهيبلا لاق: تلق ناف

 حيحصلاو ‹ يبعشلا هاور ةذاش ةياور - يلع عم لتق - هلوقو -مهنع هللا يضر- سابع نباو

 يدقاولاو يذمرتلا نع هلقنو «نيسمخو عبرأ ةنس ىلإ يقب هنأ خيراتلا لهأ هيلع عمجأ يذلا

 .ةدنم نباو ثيللاو

 نب. مثيهلا لوق وهو «بابلا اذه يف ةجحلا نيب وه ديمح يبأ نم عمسي مل هنأب لئاقلا: تلق

 نوکت نأ زوجي ال ملف ‹ةذاش ةياور هذه ىقهيبلا لوقي فيكف « ربلا دبع نبا هححص اذهو « يدع

 نب مثيهلاو يبعشلا لوق ىلع حجري ال هلوق نأل « كش الب ةذاش يه لب « ةذاش يراخبلا ةياور

 لجر ديمح يبأ نيبو ءاطع نب ورمع نب دمحم نيب نأ يهو ىرخأ ةلع ثيدحلا اذه يفو يدع

 : لاق مرم يبأ نب دیعسو ییحی انث نامیلس نب لیهس انثدح : لاقف« يواحطلا كلذ نيب لوهجم

 نم ةرشعدجو هنأ لجر انثدح لاق ءاطع نب ورمع نب دمحم انثدح : لاق دلاخ نب فاطع انث

 حلاص هنعو نيعم نبا هقثو فاطعو .ثيدحلا . . اًسولج- مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا باحصأ

 . ثيدحلا حيحص ةقث ةكم لهأ نم دمحأ لاقو . ساب هب سیلو

 نم «هحيحصا يف ثيدحلا اذه جرخأ نابح نب متاح ابأ نأ ةطساو امهنيب نأ ىلع ليلدلاو

 يف ناك هنأ يدعاسلا لهس نب سابع نع ءاطع نب ورمع نب دمحم نع هللا دبع نب یسیع قیرط

 نب دمحمو ينزملا ركذو ‹«ثيدحلا : يدعاسلا ديمح وبأو ديسأ وبأو ة ريره وبأو هوبأ هيف سلجم

 ثيدحلااذه نأ كلذ نم رهظف «قيرطلا اذه نم هجرخأ دواد يبأ نع اهفارطأ يف يسدقملا رهاط

 . اًضيأ نتملاو دنسلا برطضمو عطقنم

 ال مهو ناسيك نب حلاص نع شايع نب ليعامسإ قيرط نم هنإف ةريره يبأ ثيدح امأو
 جحتحا ول اب مھمصحخ ىلع نوجتحی فیکف ‹«ةجح نييماشلا ريغ نع ىور اميف ليعامسإ نولعجي

 لاقو نييندملا نع طلخو ةياغ نييماشلا يف ليعامسإ [. .» . ]لاقو «هايإ ينغوسي مل مهيلع هلثمب

 لاقو . هب جاجتحالا دح نع جرخف « هثيدح يف ًاطخل ا ريثك : نابح نبا لاقو . فيعض : يئاسنلا

 . هب جتحي ال ةيزخ نبا

 يضر- دوعسم نب هللا دبع نع يعخنلا ميهاربإ هاورام هداض دقف رجح نب لئاو ثيدح امأو

 ةريبكت ريغ نم نيديلا عفر نم انركذ اع لقن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىأر نكي مل هنأ -مهنع هللا

 اَ هللا لوسر ناك دقو « لئاو نم هلاعفأب مهفأو ايب هللا لوسرل ةبحص مدقأ هللا دبعف مارحإلا

 لئاوو < يك هللا لوسر ىلع جولولا رثكأ هللا دبع ناكو « هنعاوظفحيل نورجاهملا هيلي نأ بحي

 ذئنيحف «ةنس نورشعو نانثا امهمالسإ نيبو ةرجهلا نم عست ةنس يف ةنيدملا يف ملسأ رجح نبا

 نيح ةريغملل ميهاربإ لاق اذهلو « هلاثمأو لئاو هظفحي ملام -هنع هللا يضر- دوعسم نبا ظفح
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 نم هسأر عفر اذإو ‹ عكراذإو ‹ ةالصلا حتتفا اذإ هيدي عري ةي يبنلا ىأر هنأ ثدح ًالئاو نإ لاق

 . كلذ لعفي ال ةرم نيسم هللا دبع هآر دقف كلذ لعفي ةرم هآر لئاو ناك نإ «عوكرلا

 نم نيثالثو نينثا ةنس يفوت هللا دبع نأل هللا دبع كردي مل ميهاربإ نع هوتركذ ام :تلق نإف

 . نابح نبا هب حرص امك نيسمخ ةنس ميهاربإ دلوو ةفوكلاب ليقو «ةنيدملاب ةرجهلا

 نم هدنع هتحص دعب الإ هلسري مل هللا دبع نع اًثيدح لسرأ اذإ ميهاربإ ةداع تناك :تلق

 امأو . ىلوأو دحاولا ربخ نم ىوقأ ةعامجلا ربخ نأ كش الو « هنع ةاورلا رثاكت دعب هنعةاورلا

 بیلک نب مصاع نإف اًضیآ هضراعیو هیفانی ام هنع يور دقف روکذملا -هنع هللا يضر- يلع ثيدح

 هاور دقف هعفري ال مث ةالصلا نم هريبكت يف هيدي عفري ناک -هنع هللا يضر- اًيلع نأ هيأ نع یور

 يبنلا ىري نأ -هنع هللا يضر- يلعل زوجي الو «« هفنصم)» يف ةبيش يبأ نب ركب وبأو يواحطلا

 ةريبكت ريغ يف عفرلا خسن هدنع تبث دقو الإ كلذ زوجي الو < هدعب عفرلا وه كرتي مث عفري ةي

 . ملسم طرش ىلع حيحص بيلك نب مصاع ثيدحو «ةباحصلاب نظلا نسح وه اذه نأل مارحإلا

 عفري ناك هنأ يبعشلا نع شمعألا نع كرابملا نب هللا دبع نع ةبيش يبأ نب ركب يبأ ناس يفو

 دبع باحصأ ناك : لاق قاحسإ يبأ نع ةبعش نعو . يقب اميف امهعفري ال مث ةريبكت لوأ يف هيدي

 . ةالصلا حاتتفا يف الإ مهيديأ نوعفري ال -مهنع هللا يضر- يلع باحصأو هللا

 عفراف باتكلا ةحتاف يف تربك اذإ لوقي ناك هنأ ميهاربإ نعو « نودوعي ال مث عيكو لاقو

 . ىلوألا حاتتفا يف الإ كيدي عفرت ال ميهاربإ نع هريغبو يقب اميف امهعفرت ال مث كيدي

 نع ديعس نب ىبحي نعو .ةالصلا ءدب يف الإ هيدي عفري ال ناك ةمثئيحخ نع ةحلط نعو

 لاق ينهجلا ملسم نعو .امهعفري ال مث ةالصلا يف لخدي ام لوأ هيدي عفري سيق ناك ليعامسإ

 ابأو ميهاربإو يبعشلا تيرو : كلملا دبع لاق ءربكاذإ ءيش لوأ يف هيدي عفري ىليل يبأ نبا ناك

 یکحیو . ةبيش يبأ نب ركب وبأ هلك كلذ ركذ « ةالصلا نوحتتفي نيح الإ مهيديأ نوعفري ال قاحسإ

 نوعفري ال قارعلا لهأ لاب ام لاقف مارحلا دجسملا يف ةفينح ابأ يقل يعازوألا نأ «طوسبملا» يف

 -هنأ رمع نبا نع ملاس نع يرهزلا ينثدح دقو «عوكرلا نم سأرلا عفر دنعو عوكرلا دنع مهيديأ
 نع يعخنلا ميهاربإ نع دامح ينثدح ةفينح وبأ لاقف < امهدنع هيدي عفري ناك -مالسلا هيلع

 عفري ناك- مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا نأ -مهنع هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع نع ةمقلع

 ملاس نع يرهزلا ثيدحب هثدحأ ةفينح يبأ نم اًبجع لاق .دوعي ال مث حاتتفالا ةريبكت دنع هيدي

 .هدانسإ ولع ىلإ راشأف « ميهاربإ نع دامح ثيدحب ينثدحي وهو

 . هجیرخت مدقت: حیحص (۱)

 ۲٦1



 بصنو ‹ اهيلع سلجو ىرسيلا هلجر شرتفا ةيناثلا عكرلا يف ةيناثلا ةدجسلا نم هسأر عفر اذإو

 دوعق -اهنع هللا ىضر - ةشئاع تفصو اذكه « ةلبقلا وحن هعباصأ هجوو « اًبصن ىنميلا

 . ةالصلا يف ‹ ةي هللا لوسر

 الولو « ملاس نم هقفأ ناف ميهاربإ امآو ‹« يرهزلا نم هقفأ ناكف دامح امأ : ةفينح وبأ لاقف
 همحر يعازوألا تكسف هتاور هقفب حجرف هللا دبع امأ . هنم هقفأ ةمقلع نأب تلقل رمع نبا قبس
 .هللا

 دنع الإ عفري ال ناك عفرلا يف ثيدحلا يوار رمع نبا نأ وهو رخآ حيجرت ةفينح يبأل : تلق
 .هانركذ يذلا هجولل مارحإلا

 «طوسبملا» يفو :ش (ىرسيلا هلجأر شرتفا ةيناثلا ةمكرلا يف ةيناشلا ةدجسلا نم هسأر عفر اذإو)

 وحن هعباصأ هجوو اًبصن ) ىنميلا هلجر يأ :ش (ىنميلا بصنو اهيلع سلجو) :م هيتيلإ نیب اهلعجي
 لهأ رثكأ دنعاذه ىلع لمعلاو : يذمرتلا لاق « نيتدعقلا يف ضرألا ىلع اهنطابو :ش (ةلبقلا
 اکروتم سلجی كلام لاقو ءةفوكلا لهأو يح نب نسحلاو كرابملا نباو يروشلا لاق هبو ملعلا

 نيب اذكو ةأرملا سولجك ىرسيلا ينثيو ىنميلا هلجر بصنيو ضرألا ىلإ هيتيلإب يضفيو امهيف
 . نيتدجسلا

 .ةريخألا يف كلام لوقب لوقيو لوألا دهشتلا يف انلوقب ذخأ يعفاشلاو

 الو مالسلا هبقعي دهشت لك يف يعفاشلا دنعو «ناثو لوأ دهشت لك يف كروتي كلام لاقو
 . كروتي يعفاشلا دنعو «نيديعلاو ةعمحل او حبصلا يف دمحأ دنع كروتي

 ةشئاع فيص وت :ش (ةالصلا يف ةي هللا لوسر دوعق -اهنع هللا يضر- ةشئاع تفصو اذكه) م

 هللا يضر- ةشئاع نع ءازوجلا يبأ نع ملسم هجرخأ ثيدح يف هتالص يف ةي هللا لوسر دوعق

 . . نيلاعلا بر هلل دمحلاب ةءارقلاو ريبكتلاب ةالصلا حتتفي ةي هللا لوسر ناك: تلاق -اهنع

 . هرخآ ىلإ ینمیلا هلجر بصنیو یرسیلا هلجر شرتفی ناک هیفو «ثیدحلا

 .روهشملا وه ءارلا مضو ءايلا حتفب - شرفي - : هلوق

 يف ىلعأ نب صفح وبأ هركذو «ءارلا رسكب «راونألا قراشم» بحاص هطبضو يوونلا لاق
 ال هللا لوسر ىلإ رظن هنأ :رجح نب لئاو نع دمحأو يئاسنلاو دواد وبأ ىورو « “ماوعلا نحل»

 . ىنميلا بصنو ىرسيلا هلجر شرتفاف دعق مث دجسف يلصي

 اذإف : يبارعألل لاق -مالسلاو ةالصلا هيلع- هنأ عفار نب ةعافر ثيدح نم دمحأ ىورو

 : “یرسیلا كلجر ىلع سلجاف تسلج

 . حيحص هدانسإو ءًاعوفرم . . . رجح نب لئاو نع هيبآ نع بيلك نب مصاع نع [۲۳۸] يذمرتلا هاور (۱)
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 -رجح نب لئاو ثیدح يف كلذ یوریو ‹ دهشتو هعباصأ طسبو هیذخف ىلع هيدي عضوو لاق

 ةأرما تناك نإف « ةلبقلا ىلإ هيدي عباصأ هيجوت هيف نألو ٠ - هنع هللا يضر

 مدقلا بصني نأ ةالصلا ةنس نم لاق هنأ -امهنع هللا يضر- رمع نبا نع يئاسنلا ىورو

 . ىرسيلا ىلع سولجلاو ةلبقلا اهعباصأب هلابقتساو ىنميلا

 هللا همحر دمحم نعو :ش (هعباصأ طسبو هيذخف ىلع هيدي عضوو ) يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 هذخف ىلع ىرسيلا هفكو ‹ نيألا هذخف ىلع ىنميلا عضي نأ ةنسلا : لوصألا ةياور ريغ يف

 - هللا همحر- دمحم نعو . عوكرلا ةلاح يف امك هيتبكر ىلع هيدي عضي يواحطلا لاقو .رسيألا

 . ةبكرلا دنع عباصألا فارطأ نوكي نأ يغبني

 ىلع ضعبلا مسال اًقالطإ ًادهشت ءانثلا هذه ىمسو هرخآ ىلإ تايحتلا أرق يأ :ش (دهشتو )

 عم حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح ةقيقحلا يف هنإف ناذألا يف امك نيتداهشلا ركذ هيف نأل لكلا

 . لكلا ىلع ناذألا قالطإ

 نيديلا عضو ىلإ ةراشإ كلذ :ش (-هنع هللا يضر- رجح نب لئاو ثیدح يف كلذ یوریو) :م

 ثيدح يف كلذ لك سيل نكلو «روكذملا رابتعاب دهشتلا ةءارقو ‹عباصألا طسبو ء«نيذخفلا ىلع

 . هثیدح مدقت دقو رجح نب لئاو

 .اذهب فنصملا لالدتسا متي ال اذه ىلعف :تلق نإف

 هللا يضر- رمع نبا ةياور نم ملسم حيحص» يف نيذخفلا ىلع نيديلا عضو امأ : تلق

 دقعي نأ هيف اغنإو «لئاو ثيدح يف سيلف عباصألا طسب امأو «هعباصأ ضبق ناك هيف نأ الإ -هنع

 همحر- ةفينح يبأ نع يور اذكه : رفعج وبأ هيقفلا لاق . ىطسولاو ماهبإلا ةقلح لعجيو هعباصأ

 بحاص هرکذام كلذكو ‹« لئاو ثيدح ىف ال فلاخم - هعباصأ طسبو- فنصلملا لوقو -هللا

 نعو . رثكأ ةلبقلا ىلإ عباصألا هجوت هيف نأل هيذخف ىلع هيدي عضي هنأ دمحم نعو «طيحملا»

 . لئاو ثيدح يف امل فلاخم هلك اذهو هعباصأ قرفي هنأ مهضعب

 اذه :ش (ةلبقلا ىلإ هيدي عباصأ هيجوت ) نيذخفلا ىلع عباصألا طسب يف يأ :ش (هیف نألو) م

 ةدمعلا وه يذلا ثيدحلا ةهج نم ال « عضوملااذه نايب ىصقتسا حارشلا نم ًادحأ تيأر امو رهاظ

 . عضوملا اذه يف باحصألا نع لوقنملا ةحص ةهج نم الو «لالدتسالا يف

 ‹ ةدعقلا يف لجرلا سولج ةفص ًالوأ ركذ هنأل ةيعيرفتلا ءافلاب هركذ :ش (ةأرما تناك نإف) :م

 «ريدقتلا نوكي نأ ههجوف بصنلاب ةأرما مهضعب طبضو «ةأرملا سولج ةفص نايبب كلذ بقع مث

 . ةصقان تناك نوكت نأ ىلع هجوألاو ةأرما ةيلصملا تناك نإف

 . نيهجولا يف نإ باوج - تسلج - : هلوقو
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 : دهشتلاو . اهل رتسأ هنأل ؛ نيألا بناجلا نم اهيلجر تجرخأو ىرسيلا اهتيلإ ىلع تسلج

 ‹ تاولصلاو « هلل تايحتلا

 نأل :ش ( اهل رتسأ هنأل نميألا بناجلا نم اهيلجر تجرخأو ىرسيلا اهتيلإ ىلع تسلج ) : م

 مأ تناكو ءاهيف ام تهجو« ينانيغرملا» يفو .ةدعقلا ةينس ةاعارم نم ىلوأ رتسلا ضرف ةاعارم

 ةباحصلا نمو كلامو ىعخنلا لوق وهو «لاطب نبا هركذ «ةهيقف تناكو «لجرلاك سلجت ءادردلا

 نل «تاعبرتم نسلجي -مهنع هللا يضر- رمع نبا ءاسنو ةيفص تناكو « -هنع هللا يضر- سنأ

 .دوعقلاو دوجسلاو عوكرلا يف ةرحلاكو ديلا عفر يف لجرلاك ةمألا ةملس نعو . نهل رتسأ كلذ

 تايحتلا ةءارق لكلا هيلع قلطأ ءزج وه يذلا دهشتلا يأ :ش (هلل تايحتلا دهشتلاو) :م

 ءهللا كايح مهلوق نم ءاقبلا : لوألا: ناعم ثيللا نعو . ةيحت ييحي يح نم ةيحت عمج وهو ءاذه

 كلم يأ هللا كايح مهلوق نم هلل كلملا يأ كلا : يناثلا «يرهزألا نع كلذ يور ءهللا كاقبأ يأ

 . ديزي نب دلاخ هلاق امك «تافآلا نم ةمالسلا : ثلاثلا . ىلع ىبأ نع يرهزألا كلذ ىورو « هللا

 يدنع رظن هيف : يزارتألا لاق . كيلع هللا مالس يأ هللا كايح مهلوق نم هللا ىلع مالسلا : عبارلا

 ىلع مالسلا لاقي نأ نع -هنع هللا يضر- دوعسم نبا يثيدح ردص يف ىهن -مالسلا هيلع- هنأل

 . هللا

 لوقلا هجويال هجولا اذه نمف «ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا مالسلا نأ يهنلا هجو: تلق

 الف ىلاعت هلل ضراوعلاو تالاوزلاو تافآلا نم تامالسلا ىنعم دصق اذإ امأو «هللا ىلع مالسلاب

 . دعبي

 لاقيف ةفلتخم تايحتب نويحي كولم ضرألا يف ناك هنأل تلق ؟هيف عمحجلا ىنعم ام : تلق نإف

 اولوق انل ليقف «ةنس فلأ شع مهضعبلو « احابص معنأو ملسأ مهضعبلو « نعللا تيبأ مهضعبل
 كلذ لقن «لجو زع هلل تافآلا نع ةمالسلاو ءاقبلاو كلملا ىلع لدت يتلا ظافلألا يأ هلل تايحتلا

 . يباطخلا نعو يبقعلا نع

 . تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا ريسفت ىف -هنع هللا يضر- كلام نب سنأ نع يور

 هلل تايحتلا : لاق ءدمصلا دحألا زيزعلا مويقلا يحلا نميهملا نمؤملا مالسلا هللا ءامسأ يه ليقف

 .هريغ هب ايحي ال يتلا تابيطلا يهو ءامسألا هذهب

 مالك يف اذه هانعم لصأ يذلا ءاعدلا يهو ةالص عمج يهو ةيعدألا يأ:ش (تاولصلاو) :م

 اهيأ اي «ءيبنلا ىلع نولصي هتكئالمو هللا نإ ىلاعت هللا لاق «ةمحر ةالصلا «نيبرغملا» يفو «برعلا

 ةالصلا يرهزألا نعو .نومحرتي يأ ١( اةيآلا : بازحألا) (اًيلست !وملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا

 نم تاولص مهيلع كئلوأ> هلوق يف كرابملا نبا نعو .ةمحر هللا نمو رافغتساو ءاعد ةكئالملا نم

 ءانثلا يأ تاولصلاو هلل تايحتلا دهشتلا يف هلوقو «تامحر يأ «(١١٠ةيآلا : ةرقبلا) € مهبر
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 نب هللا دبع دهشت اذهو « هرخآ ىلإ هتاكربو هللا ةمحرو ىبنلا اهيأ كيلع مالسلا ‹ تابيطلاو

 ناک امک دهشتلا ينملعو « يديب ا هللا لوسر ذخأ » :لاق هنإف - هنع هللا یضر - دوعسم

 ‹  هرخآ ىلإ هلل تايحتلا : لق لاقو « نآرقلا نم ةروس ينملعي

 . ىلاعت هلل حيبستلاو دمحلاو نسحلا

 نسحأو ثيللا نعو . ىلاعت هللا ىلإ تافورصم مالكلا نم تابيطلا يأ :ش (تابيطلاو) :م

 ال ىلاعت هلل ةيلوقلا تادابعلا يأ هلل تايحتلا : ءاهقفلا انخياشم نعو . ىلاعت هلل هلضفأو مالكلا

 هلل ةيلاملا تادابعلا يأ تابيطلاو «ىلاعت هلل ةيندبلا تادابعلا يأ تاولصلاو «هريغاهقحتسي

 مدقي كولملا ىلع لخدي نم لاثم ىلعاذهو . هريغ اهقحتسي ال ىلاعت هلل عيمحجل ا ينعي «ىلاعت

 . لالا لذبي مث « ةمدخلا يف موقي مث « ًالوأ ءانثلاو مالسلا

 - هيبن ىلع ىلاعت هللا نم اذه :ش (هرخآ ىلإ هتاکربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا) :م

 هللا در «تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا لاق امل -مالسلا هيلع- هنإف جارعملا ةليل -مالسلا هيلع

 هيلع- داز الو «ةدايزلاو هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا هلوقب هتلباقم نم ىلاعت

 للا دابع ىلعو انيلع مالسلا هلوقب هيف هتمأ -مالسلا هيلع- يبنلا كرش ظافلألا هذهب - -مالسلا

 ًادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ اولاقو اوحرف كلذب ةكئالملا تعمس امل مث «نيحلاصلا

 . هلوسرو هدبع

 يب جرع ام» لاق هنأ -مالسلا هيلع- يبنلا نع تادابعلا باوث يف يدورفلا ةمئألا نيز ركذو

 لق : لاقف ؟ ملسآ فيك تلقف يبر ىلع ملسأ نأ -مالسلا هيلع- ليربج ينرمأ ءامسلا ىلإ جارعملا ةليل

 يبنلا اهيآ كيلع مالسلا « -مالسلا هيلع- ليربج لاقف تلق لاق «تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا

 دهشأ - مالسلا هياع- ليربج لاقف « نيلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا :تلقف « هتاكربو هللا ةمحرو

 . «هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ

نملعو يديب ةي هللا لوسر ذخأ لاق هنإف -هنع هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع دهشت اذهو) م
 ي

 نبا دهشت :ش (هرخآ ىلإ هلل تايحتلا لق لاقو « نآرقلا نم ةروس ينملعي ناك امك دهشتلا

 لوسر ينملع لاق «ملسمل ظفللاو دوعسم نبا نع ةتسلا ةمئألا هجرخأ -هنع هللا يضر-دوعسم

 تايحتلا لقيلف ةالصلا يف مكدحأ دعق اذإ» : لاقف < نآرقلا نم ةروسلا ينملعي امك دهشتلا اي هللا

 هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا « هتاك ربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا « تابيطلاو تاولصلاو هلل

 نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ,ضرألاو ءامسلا يف حلاص دبع لك تباصأ اهلاق اذإف « نيحلاصلا

 هيلإ هبجعأ ءاعدلا نم مكدحأ ريختيل ةجام نباو يذمرتلا [الإ] ةياور ىف داز . «هلوسرو هدبع ًادمحم

 . هب وعديف
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 تايحتلا : هلوق وهو « - امهنع هللا يضر - سابع نبا دهشتب ذخألا نم ىلوأ اذهب ذخألاو
 ... انيلع مالس « هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالس « هلل تابيطلا تاولصلا تاكرابما

 ؛ هرخا ىلإ

 نبا دهشتب ذخألا نم ىلوأ ) :م -هنع هللا يضر- دوعسم نبا دهشتب يأ :ش ( اذهب ذخألاو) :م
 - مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا نع ثيدح حصأ يذمرتلا لاق اذهلو:ش (-امهنع هللا يضر- سابع
 ةباحصلا نم ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع لمعلاو -هنع هللا يضر دوعسم نبا ثيدح دهشتلا يف
 مانملا يف ةي يبنلا تيأر : لاق فيصخ نع رمعم نع جرخأ مث «-مهنع هللا يضر- نيعباتلاو
 . دوعسم نبا دهشتب كيلع : لاقف « دهشتلا يف اوفلتخا دق سانلا نإ هل تلقف

 نم تعمس ام لاق هبيأ نع ةديرب نبا نع رجاهملا نب رشب نع «همجعم» يف يناربطلا جرخأو
 نبا قفاوو هي يبنلا ىلإ هعفر هنأل كلذو -هنع هللا يضر- دوعسم نبا ثيدح نم نسحأ دهشتلا
 ىلاعت هللا ناوضر نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج دهشتلا اذه يف ايب يبنلا نع هتياور يف دوعسم

 زيرح نع شايع نب ليعامسإ نع هجرخأ «همجعم »يف يناربطلا دنع هثيدحو ةيواعم مهنمف
 سانلا ملعي ناك هنأ -هنع هللا يضر- نايفس يبأ نب ةيواعم نع دعس نب دشار نع نامشع نبا
 .ءاوس خلإ . . تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا ةي يبنلا نع ربنملا ىلع وهو دهشتلا

 يف يناربطلاو «هدنسم» يف رازبلا دنع هثيدحو -هنع هللا يضر- يسرافلا ناملس مهنمو

 ناملس تلأس لاق دشار يأ نع يدزألا ديزي نب رمع نع تلصلا نب ةملس نع اًضيأ «همجعم»
 هلل تايحتلا « ةا هللا لوسر ينملع امك مكملعأ لاقف ءدهشتلا نع -هنع هللا يضر- يسرافلا
 . ءاوس خلإ . . تابيطلاو تاولصلاو

 : تلاق اهنع مساقلا نع هننس» يف يقهيبلا دنع اهثيدحو - اهنع هللا يضر- ةشئاع مهنمو

 . ديج هدانسإ :(ةصالخلا» يف يوونلا لاقو . ” خلإ . . هلل تايحتلا ايب يبنلا دهشت اذه

 هلل تابيطلا تاولصلا تاك رابملا تايحتلا ) :م .هلوق وه سابع نبا دهشت يآ :ش (هلوق وهو ) :م
 سابع نبا دهشت :ش (خلإ هللا دابع ىلعو انيلع مالس هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا

 هللا لوسر ناك : لاق سابع نبا نع سوواطو ريبج نب ديعس نع يراخبلا الإ ةعامجلا هجرخأ
 تاولصلا تاكرابملا تايحتلا »: لومي ناكو «نآرقلا نم ةروسلاانملعيامك دهشتلا انملعي ةي

 نأ دهشأ «نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا «هتاك ربو هللا ةمحرو يبنلا اهيآ كيلع مالسلا هلل تابيطلا

 .ھها ثیدحلا رکنم : يدع نبا لاقو « يدزألا هبذك هللا دبع نب رشب هيف : ١۳( /۲) «عمجملا »يف يمثيهلا لاق (1)

 . ٠٤١( /۲)«ننسلا» يف يقهيبلا هاور (۲)
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 دهشتو ‹«يرعشألا ىسوم يبأل رخآ دهشت انهاهو . «هلوسرو هدبع دمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال

 . مهنع هللا يضر- باطخلا نب رمعل دهشتو «رباج

 ءاطع نع ةجام نباو يئاسنلاو دواد ؤبأو ملسم هجرخأ -هنع هللا يضر- ىسوم يبأ دهشتو
 انتالص انملعو انتنس انل نيبو < ةه هللا لوسر انبطخ : لاق ىسوم ىبأ نع ىشاقرلا هللا دبع نبا

 ‹ هلل تاولصلا «تابيطلا. تايحتلا مكدحأ لوق لوأ نم نكيلف ةدعقلا دنع ناكف متيلص اذإ: لاقف

 الإ هلإ ال نآ دهشأ « نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا « هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا

 . «هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو هللا

 رباج نع ريبزلا وبأ انث لبان نب نأ نع ةجام نباو يئاسنلا هجرخأ « رباج دهشت : عبارلا

 هلل تايحتلا هللابو هللا مسب »نآرقلا نم ةروسلا انملعي امك دهشتلا انملعي ةي هللا لوسر ناک : لاق

 هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا « هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهي كيلع مالسلا هلل تابيطلاو تاولصلاو

 . < رانلا نم هللاب ذوعأ ةنجلا هللا لأسأ ءهلوسرو هدبع ًآدمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ نيحلاصلا

 مهنم ىقتأو مكاحلا نم لجأ ظافحلا نم ةعامج هفعضو «هححصو ٩ هکردتسم» يف مکاحلا هاور

 . اط وه : لاقف [ هنع ]يراخبلا تلأس يذمرتلا لاقو «يقهيبلاو يذمرتلاو يراخبلا

 يرهزلا انربخأ ؛ًأطوملا» يف كلام هاور -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع دهشت : سماخلاو

 -هنع هللا يضر- باطخلا نب رمع عمس هنأ يراقلا دبع نب نمحرلا دبع نع ريبزلا نب ةورع نع

 تاولصلا تابيطلا هلل تايكازلا هلل تايحتلا اولوق : لوفي دهشتلا سانلا ملعيو ربنملا ىلع وهو

 دهشأ ‹ نيحاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا «هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا «هلل

 حیحص دانسإ اهو «هلوسرو هدب ِ 2 دانسإ اذهو ءهلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ

 تايكازلا هلل تاولصلاو هلل تايحتلا هللا مسب ‹يواحطلا هاور رمع نبا دهشت: سداسلاو

 تدهش «نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا « هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا هلل

 . هللا لوسر ًادمحم نأ تدهش « هللا الإ هلإ ال نأ

 تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا «يخركلا هركذ -هنع هللا يضر- يلع دهشت : عاملا
 . تايكازلا تايداغلا

 .هلل كلملاو مالسلا ‹ تاولصلا تابيطلا تايحتلا ‹« ةرمس دهشت: نماثلاو

 . [۱۹۰]هجام نباو « ]٥٤[ يئاسنلا هاور : فیعض (۱)

 044/۲( يقهيبلاو ۲۹٢( /۱) مکاحلا هقیرط نمو ‹ ةالصلا يف دهشتلا باب «أطوملا» يف كلام هاور : حيحص (۲)

 . رمع نع يراقلا دبع نب نمحرلا دبع نع ريبزلا نب ةورع نع يرهزلا نع وهو هل ظفللاو
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 ديدجتل يهو واولا ةدايزو ‹ قارغتسالل امهو ماللاو فلألاو بابحتسالا هلقأو « رمألا هيف نأل

 ميلعتلا ديكأتو مسقلا يف امك « مالكلا

 هلل تابيطلا تاولصلا تايحتلا ءامسألا ريخ هللابو هللا مسب « ريبزلا نبا دهشت : عساتلاو

 . هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 بتارم رمأللو « هرخآ ىلإ هلل تايحتلا لق -مالسلا هيلع- هلوق وهو «رمألا ةغيص دوعسم نبا

 : ةريثك هوجو دوعسم نبا دهشت حيجرتلو «بابحتسالا اهلقأو

 .هركذام وه :لوألا

 هلوق ىلع فوطعم وهو ماللاو فلألا هيف نألو يأ :ش (ماللاو فلألاو ) :م :هلوق وه يناثلاو

 نودب مالسو ءسنجلا قارغتسال ماللاو فلألاو يأ :ش (قارغتسالل امهو ) بصن كلذلف رمألا

 .ةركن ماللاو فلألا

 .هلوقب هيلإ راشأ ةدايز هيف : ثلاثلاو

 فطعلا نأل « ةدح ىلع مالك لك ريصياهيف فطعلا واو يأ :ش (واولا ةدايزو ) :م

 ديدجتل):م واولا يأ :ش (يهو ):م ضعب ةفص هضعب ًادحاو ءانث لكلا ريصي ر واولاري ريغبو «ةرياغملل

 لاق اذإ ينعي :ش (مسقلا يف امك ):م هسفنب ءانث ظفل لكلا نأ ينعي ةيفانئتسالا يأ : :ش (مالکلا

 تاواو ثالثپ میحرلاو نمحرلاو هللاو لاق اذإو «ةدحاو اتيِي نوكي ميحرلا نمحرلا هللاو لجرلا

 ٤ . نايأ ةثالث نوكي

 : هلوقب هيلإ راشأ ديكأتلا هيف : عبارلاو

 دهشتلا ينملع - هلوق وهو ميلعتلا ديكأت هيف نألو يأ ديكأت بصنب :ش (ميلعتلا ديكأتو) :م

 رخأ هوجو انهاهو . فنصملااهركذ يتلا ةعبرألا هوجولا هذهو - نآرقلا نم ةروس ينملعيامك

 لاقو يديب ميهاربإ ذخأ دامح لاقف يديب دامح ذخأ لاق ةفينح ابأ نإف ديلاب ذخألا هيف لوألا

 .هنودب دجوي ال مامتلا نأ ىلع لدف «هب ةالصلا مامت قلع هنأ : يناثلا

 مهو ثيدحلا ةمئأ لاق اذك ًادانسإ نسحأ -هنع هللا يضر- دوعسم نبا دهشتلا نآ : ثلاثلا

 . (نيحيحصلا» يف ركذ دقو « هيلع نوعمجي

 ىلع سانلا ملع -هنع هللا يضر- ركب ابأ نأ يور هنإف هب اوذخأ ةباحصلا ةماع نأ : عبارلا
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 رباجو يسرافلا ناملس ىور اذكهو -هنع هللا يضر- دوعسم نبا دهشت ةي هللا لوسر ربنم

 . مهنع هللا يضر- ةيواعمو

 . اًناصقن هريغ دهشت يف نأ : سماخل ا

 ناك رخأ ىتمو مالكلا ءادتبا يف حودمملا ىلع مدقت اذإ هنإف ىلاعت هللا مسا ميدقت :سداسلا

 . ىلوأ مالكلا لوأب لامجإإلا ةلازإو ًالمجم

 نإف ءواولادوجو دنع كلذو اهريغو ءةالصلا[ . . . . ] لك لمش ماع تايحتلا نأ : عباسلا

 .اًماعنوكيالف[ .... . ]ام وأ ةصصخمم ةالصلا تراص واولا ريغب ناك

 واولاب نوكيف ةالصلا يفرط رخآ يف عورشم دتم هركذ هنأل سايقلل قفاوم هنأ :نماثلا

 .رخآلل نيروكذملا رخآل ًارابتعا حاتفتسالاک

 ًادج برطضم -هنع هللا يضر- سابع نبا ثیدحو «فقو الو بارطضا هيف سيل : عساتلا

 هايور دمحأو يعفاشلاو ءًاركنم مالسلا ركذ يذمرتلاو انركذ ام لثم هايور دواد ابأو اًملسم نأ وهو

 هدبع ًادمحم نأ دهشأو لاق هنكل «ملسمك ةجام نبا یورو «دهشأو اركذي ملو يذمرتلا لثم

 لاقو «هلوسرو هدبعادمحم نأو : لاقو «مالسلا ركن حص هنکل «ملسمک يئاسنلاو هلوسرو

 نع جيرج نبا هاور : يواحطلا لاق . اًضيأ فوقوموهو بيرغ حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا

 الو روصنم الو شمعألا ىفاكي الو ريبزلا وبأ اعوفرم هاور يذلاو «اًفوقوم سابع نبا نع ءاطع

 . دوعسم نبا ثيدح یور نمم مههابشأ الو ةريغم

 قفاويل ماللاو فلألاو واولاب مهيلع ذخأ نيح هباحصأ ىلع هللا دبع هب دهشت هيف :رشاعلا

 فورح ظفحن امك دهشتلا هللا دبع نع ظفحن انك ديزي نب نمحرلا دبع لاقو < ةي هللا لوسر ظفل

 نبا دهشت حيجرت يف هوجولا تراصف «هريغب هلثم دجوي الو هطبض ىلع لدياذهو ءنآرقلا

 .اهجو رشع ةعبرأ -هنع هللا يضر- دوعسم

 هاور يعفاشلا هراتخا يذلا -هنع هللا يضر- سابع نبا دهشت ةيعفاشلا تلاق: تلق نإف

 . ملسم

 هريكنت مهبهذمو « نيباتكلا يف اًقرعم مالسلا ىور اًملسم نأل اومعز امك رمألا سيل :تلق

 . امهیف

 ءهباتك يف حيحصلا جارخإ مزتلا نم كلذل هجرخي ملو «دمحأو يعفاشلاو يذمرتلا هاورو

 ؟اذه لثم ةحص ىلع عمحجلا ضراعي فيكف

 دنع نم ةيحن# : ىلاعت هلوق يف نآرقلا ةظفلل ةقفاوم يهو ‹تاكرابملا ةدايز هيف اولاق : تلق نإف
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 هللا لوسر ينملع : - هنع هللا يضر - دوعسم نبا لوقل ؛ ىلوألا ةدعقلا يف اذه ىلع ديزي الو

 ناك اذإو ‹ دهشتلا نم غرف اذإ ضهن ةالصلا طسو ناك اذإف « اهرخآو ةالصلا طسو يف دهشتلا يئ

 . ءاش اب هسفنل اعد ةالصلا رخآ يف

 . (ةبيط ةكرابم هللا

 تادايزلا يه حيجرتلا ةلع تناك نإف «تادایز -هنع هللا يضر- رباج ثیدح يف :تلق

 وهو -هنع هللا يضر- سابع نبال -مالسلا هيلع- يبنلا ميلعتب يقهيبلا ةجح : تلق نإف

 .هنع هللا يضر- دوعسم نبا ميلعت نع رخأتم سنأ ثيدح

 سابع نبا ةياور حيجرتب لقي مل رثألا لهأو ءاهقفلا نمآدحأ نأل ٠ ءيش ال اذه: تلق

 نب هللا دبعو يلعو نامثعو رمعو قيدصلا ركب يبأ ةياور ىلع مهثدحأو ةباحصلا راغص ةلدابعلاو
 نبا ميلعت نوكي نأ زوجيو ضراعتلا دنع -مهنع هللا يضر- ةباحصلا رابك نم مهريغو دوعسم

 رخأت هنس رخص نم مزلی الو «-هنع هللا يضر- سابع نبا میلعت دعب -هنع هللا يضر- دوعسم
 اوذخأ مهنأ اهنم . عضاوم ةدع يف هتياور اوكرتو هريغ ةياورب اوذخأ دق «هریغ نم هعامسو هملعت

 هللا يضر- سابع نبا ةياور ىلع هوحجرو ءرصعلاو رهظلا يف ةءارقلا يف ةداتق يبأ نع ثيدحل ا

 .هنع

 ةدعقلا يف روكذملا دهشتلا ىلع يلصملا ديزي ال يآ :ش (ىلوألا ةدعقلا يف اذه ىلع ديزي الو) :م
 يعخنلاو يبعشلاو ءاطع بهذم اذهو «قاحسإو دمحأ لاق هبو ءةيعابرلاو ةيثالثلا نم ىلوألا

 ءءامسألا ريخ هللا مسب لاق دهشت اذإ ناك هنآ -هنع هللا يضر- رمع نعو . يدقلا يف يروثلاو

 ديعسو بويأ لاقو . هل كيرش ال هدحو هيف تدز : لاقو « هلادب اجب هيف ءاعدلا حابأ هنأ هنبا نعو

 يلصي :ديدجلا يف يعفاشلا لاقو . ةنيدملا لهأو كلام لاق هبو «ةيمستلا هيف رمع لوقي: ماشهو

 . مهدنع فالخ لوألا ىلع ةالصلا يفو هيف ةي يبنلا ىلع

 ءاهرخآو ةالصلا طسو يف دهشتلا يي هللا لوسر ينملع -هنع هللا يضر- دوعسم نبا لوقل) :م

 نم :ش (ءاش امب هسفنل اعد ةالصلا رخآ يف ناك اذإو دهشتلا نم غرف اذإ ضهن ةالصلا طسو تناك نإف

 هللا لوسر ينملع : لاق هنأ دوعسم نبا ثيدح نم «هدنسم» يف دمحأ هاور ثيدحل ا« ءاعدلا

 . هيلإ بهذ اميف يعفاشلا ىلع ةجح اذهو "٠ خلإ . . يب

 نيتعكر لك يف : لاق هنأ ايب يبنلا ثيدح نم -اهنع هللا يضر- ةملس مأ نع يور :تلق نإف
 . نيلاصلا هللا دابع نم مهعبتي نم ىلعو « نيلسرملا ىلع مالسو دهشت

V* 



 . ةدح ىلع ةالص هنم عفش لك اذإ عوطتلا ىلع لومحم اذه : تلق

 نأ ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا ىور ال هرخآ ىلإ - ةالصلا رخآ يف ناك نإو - : هلوق

 «منهج باذع نم عبرأ نم هللاب ذوعتيلف ريخألا دهشتلا نم مكدحأ غرف اذإ : لاقل هللا لوسر

 .لاجدلا حيسملا ةنتف رش نمو «تامملاو ايحملا ةنتف نمو «ربقلا باذع نمو

 ضعب لاقف -؟ هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ - هلوق ىلإ ىهتنا اذإ ةحبسملاب ريشي له :عورف

 “ةينملا» يفو . ىلوأ هكرت نوكيفاهيلإ جاتحي ال ةدايز ةراشإلا يف نأل ريشي ال :انخياشم

 لاق هبو ريشي : مهضعب لاقو . ةياورلا رهاظ وهو «ةريخذلا يفو . ىوتفلا هيلعو « تاعقاولا»و

 يفو نسح هنأو دهشتلا يف ةداهشلا دنع الإ ة ةالصلا يف ةراشإ ال «ىواتفلا» يفو . يعفاشلا

 - هنأ اًنیدح لوصألا ةياور ريغ يف دمحم ركذو «لصألا يف ةراشإلا دمحم ركذي مل «ةريخذلا»

 ةفينح يبأ لوق وهو : لاق - -مالسلا هيلع- يبنلا عنصب عنصن دمحم لاق « ريشي ناك -مالسلا هيلع

 الإ هلإ ال نأ دهشأ هلوق دنع ةراشإلا ديعس نب ركب وبأ لاق . «ىواتفلا» ىفو «طيحملا »ىف هلثمو

 ۰ .نسح هللا

 يتلاو هرصنخ ضبقي ريشي فيك مث « ةحبسملاب ةراشإلا لصأ ىلع ةثالفلا ةمئألا قفتاو

 هيلع- هنأ رفعج وبأ هيقفلا ىور اذكه « اهب ريشيو ةبابسلا ميقيو ماهبإلاب ىطسولا قلحيو «ءاهيلت

 ضبق ةيفيك يف امل يعفاشلا باحصأ ةمتت يفو «يعفاشلا لوق هوجو دحأ وهو اذكه هلعف -مالسلا

 : لاوقأ هثالث عباصألا

 ناهجو ضبقلا ةيفيك يف اذه ىلعف ءاهب ريشيو ةحبسملا الإ اهلك عباصألا ضبقي هنأ : اهدحأ

 هيلع- يبنلا نع -هنع هللا يضر- رمع نبا ةياور وهو نيسمحخو ةثالث دقعي هنأك ضبقي امهدحأ

 . مالسلا هيلع- يبنلا نع ريبزلا نبا ةياور وهو «نيرشعو ةثالث دقعي هنأك ضبقي يناثلاو- مالسلا

 ديمح يبأ ةياور هذهو «ةحبسملاو ماهبإلا لسريو ىطسولاو رصنخلا ضبقي هنأ : يناثلاو

 .مالسلا هيلع- يبنلا نع يدعاسلا

 «ةحبسملا لسريو ماهبإلاو ىطسولا قلحيو رصنبلاو رصنخلا ضبقي هنأ : ثلاثلا لوقلاو

 -مالسلا هيلع- هلعف نأ ىلع لدت رابخألا هذهو -مالسلا هيلع- هنع رجح نب لئاو ةياور هذهو

 نم ىلوأ اهب لمعلا «ىبتجملا» يفو . هيلع ءىش ال كرت ولو «هأزجأ لعف ام فيكف فلتخي ناك

 كيرحت بحتسي الو دحأ دحأ -مالسلا هيلع- هلوقل نيديلا نم ةبابسلاب ريشي نأ هركيو « كرتلا
 بصنلا نوكيل هللا الإ هلوق دنع اهعضيو «هلإ ال هلوق دنع هيعبصأ ميقي مهضعب نعو عباصألا

 اهل لاقيو «ديحوتلا ىلإ اهب راشي اهنأل اهب تيمس ءابلا رسكب ةحبسملاو تابثإلاك عضولاو يفنلاك

 .اهوحنو تاموصخلا يف بسلا ىلإ اهب نوريشي اوناك مهنأل اًضيأ ةبابسلا
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 - هنع هللا يضر - ةداتق يبأ ثيدسحل « اهدحو باتكلا ةحتافب نييرخألا نيتعك رلا يف رقيو : لاق
 وهو ‹ لضفألا نايب اذهو « باتكلا ةحتافب نييرخألا يف أرق » مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأ

 ‹ نيتعكرلا يف ضرف ةءارقلا نأل ؛ حيحصلا

 مضيالو :ش (اهدحو باتكلا ةحتافب نييرخألا نيتعكرلا يف أرقيو ) : م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م
 امهدنع ةحتافلا ةءارق نكل دمحأ لوق وهو ءرهظألا ىلع يعفاشلا لاق هبو امهيف اهعم ةروسلا
 يفو « ةروهشملا ةياورلا يف دمحأ لوق وهو ‹«رهظألا ىلع ةعكر لك يف بجت كلام دنعو . ةبجاو
 يفو . ةدحاو ةعكر يفو اهدوجو يفكيو بجت ةريخملا لاقو «قاحسإ لاق هبو ةياور يف رشكألا
 .نيتعكر يف الإ بجي ال يروثلاو يعخنلاو دمحأ نعو« ينغملا»

 (باتكلا ةحتافب نييرخألا يف أرق -مالسلا هيلع- يبنلا نأ -هنع هللا يضر- ةداتق يبأ ثيدحل) :م

 نامعن همسا قاحسإ نباو ىبلكلا لاقو «يراصنألا يملسلا يعبر نب ثراحلا همسا ةداتقو :ش
 هج رخأ اذه هثیدحو « -هنع هللا یضر- ىلع هيلع یلصو نیثالثو نامث ةنس يف ةفوكلاب يفوت
 يف ارقي ناك ب يبنلا نأ : ةداتق يبأ نع هيبأ نع ةداتق يبأ نب هللا دبع نع ملسمو يراخبلا

 باتكلا ةحتافب نيتريخألا يفو «نيتروسو باتكلا ةحتافب رصعلاو رهظلا نم نييلوألا نيتعكرلا
 هاورو ‹ حبصلا يف اذكهو ةيناثلا يف ليطي الام ىلوألا ةعكرلا يف ليطيو « اتايحأ ةيآلا انعمسيو

 . اًضيأ ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ

 هللا لوسر ناک: لاق يراصنألا عفار نب ةعافر نع هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإ یورو

 ىورو “باتكلا ةحتافب نييرخألا يفو ةروسو باتكلا ةحتافب نييلوألا نيتعكرلا يف ارقي ةي
 ًأرقي نأ ةالصلا يف ةءارقلا ةنس : لاق -هنع هللا يضر- رباج نع ؛طسوألا همجعم» يف يناربطلا
 هللا يضر- ةشئاع نع اًضيأ جرخأو . نآرقلا مأب نييرخألا يفو ةروسو نآرقلا مأب نويلوألا يف
 . باتكلا ةحتافب نيتعكرلا يف أرقي ناك ةا يبنلا نأ -اهنع

 م. اهدحو باتكلا ةحتافب نيبرخألا يف ارقي هنأ نم يرودقلا هركذ يذلا يأ :ش (اذهو) :م

 . هيلع ءيش الف كرت نإو لضفألاب ىتأ دقف أرق ناف ةنس سيل هنأ ىلإ هب راشأو :ش (لضفألا نايب)

 امهيف ةبجاو ةحتافلا ةءارق نأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىور امع هب زرتحا :ش (حيحصلا وهو ) :م

 نود نييلوألا :ش (نيتعكرلا يف ضرف ةءارقلا نأل) :م وهسلا دوجس اًيهاس اهكرتب بجي ىتح
 .نييرخألا

 مل .هخيش خيشو يناربطلا خيش هيفو « طسوألا » يف يناربطلا هاور : ٠١١( /۲) «ممجملا» يف يمشيهلا لاق ()

 . امهركذ نم دجأ
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 ال ‹ ىلوألا يف سلج امك ةريخألا يف سلجو : لاق . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم كيتأب ام ىلع

 - امهنع هللا يضر- ةشئاعو لئاو ثيدح نم انيور
Teil r u 

ت نأ يضتقي باتكلا ةحتافب الإ ةالص ال -مالسلا هيلع- هلوق رهاظ :تلق نإف
 نارقلا ةءارق نوك

 هللا همحر-ةفينح يبأ نع نسحلا ىور امك نييرخألا يف ةبجاو .

 يف ةدوجوم ةيريدقتلا ةءارقلا نأ عم نايرخألا اذكف دوجسلاو عوكرلا صنلا نم صح :تلق

 يف اذك « نييرخألا يف ةءارق نييلوألا يف ةءارقلا -مالسلا هيلع- يبنلا لاق ام ىلع ةالصلا عيمج

 ثالث نييرخألا يف حبسي هنأ -هللا همحر-ةفينح يبأ نع نسحلا نع «طيحللا »يفو «(ةيزانجلا»

 ناك ولو « ادمعتم ناك نإ اًيسم ناک حبسي مل وأ ارقي مل ولو ‹لضفأ ةحتافلا ةءارقو تاحيبست

 يف امك اعيمج ةءارقلاو ركذلا نع هؤالخإ اهلبق دوقفم نييرخألا يف مايقلا نأل وهسلا هيلعف اًيهاس

 .دوجسلاو عوكرلا

 عوكرلا ىف امك اعيمج اهتءارق دارأ اذإ هنأ الإ تكسي الو اهيف حبسي : فسوي يبأ نعو

 يلصملا ريخيو :«ىبتجملا »يفو « ءاعدلا أرق رفعج وبأ لاقو . ةءارقلا ال ءانثلا ةهج ىلع اهأرقيلف

 .وهسلا اهمزاي الو توكسلاو حيبستلاو اهتءارق نيب

 انهاه ىلع ةملك : تلق نإف . لفاونلا باب يف :ش (ىلاعت هللا ءاش نإ دعب نم كيتأب ام ىلع) :م

 يف امك رابخإلاو كاردتسالل نوكت نأ اهنم ءناعم ىلع ةملكل: تلق . قلعتم كلذبو اهانعم

 نيتعكرلا يف ضرف ةءارقلا نأ ًالوأ ربخأ هنأل كلذك انه اهو ميرك هنأ ىلع أدج ريقف نالف كلوق

 قيقحتلاو هريدقت فوذحمف هقلعتم امأو « يتأي اميف هنيبي هنأ كردتسا مث «ههجو نيبي مل هنكلو

 يف مالكلا اذه نإف « مهفاف كيتأي ام ىلع نيتعكرلا يف ةءارقلا ةضيرف يف نايبلا وأ « كيتأي ام ىلع

 . مانألا ضعب اهب صخي يتلا ةيهلإلا راونألا نم ماقما اذه

 سلج امك) : م ةريخألا ةدعقلا يف يأ :ش (ةريخألا يف سلجو ):م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 نود ةريخألا يف لاق اغإو «كروتم ريغ اًشرتفم ىلوألا ةدعقلا ىف هسولجك يأ :ش (ىلوألا يف

 كلامو يعفاشلا فالح هيفو «ةيناث تسيلو هرخآ اهنأل رفاسملا ةدعقو رجفلا ةدعق لمشي ةيناثلا ۰

 هللا يضر- ةشئاعو ) : م رجح نب :ش ( لئاو ثیدح نم انیور امل ) :م . هانیب امك - هللا امهمحر-

 . م هللا لوسر دوعق ةشئاع تفصو اذكه هلوق دنع :ش ( -امهنع

 . ةشئاع نع الإ مدقت اميف ركذي مل هنأل فنصملا نم وهس اذه : تلق نإف

 لئاو نع اهضعبو ةشئاع نع اهضعب ركذ نيئيش سولجلا يف مدقت اميف فنصملا ركذ : تلق

 . كلذك انه اهو

 نع الإ مدقتي مل اذهو ىنميلا بصنو ىرسيلا شارتفاو سولجلا ةئيه كلذب دارأ اغإ: تلق نإف
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 هيورب يذلاو - هللا همحر - كلام هيلإ ليي يذلا كروتلا نم ىلوأ ناكف « ندبلا ىلع قشآ اهنألو
 دهشتو « ربكلا ةلاح ىلع لمحي وأ - هللا همحر- يواحطلا هفعض « اكر وتم دعق مالسلا هيلع هنأ
 اًقالخ ءاندنع ضرفب سيل وهو « مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلع ىلصو « اندنع بجاو وهو

 ءامهيف - هللا همحر- يعفاشلل

 ةشئاع

 يف صصخ مث .اهركذأ يتلا تالاحلا مدع ىلوألا يف سلج امك هلوقب ديري نأ عني ال: تلق
 . سولجلا ةثيه اهنم ليلعتلا

 (كروتلا نم ىلوأ ناكف ندبلا ىلع قشأ) :م ةفصلا كلت ىلع ةسلجلا نألو يأ :ش ( اهنالو) :م
 نم فخأ ةئيهلا هذهو « نيألا بناجلا نم هيلجر جرخيو ضرألا ىلع هيتيلإ عضي نأ وهو :ش
 نب :ش (كلام) :م كروتلا ىلإ يأ :ش (هيلإ ليي يذلا) :م . اهقشأ ةدابعلا لضفأو اهراتخا يتلا ةئيهلا
 .انركذ امك هبهذم وهو سنآ

 :م ةالصلا يف هتدعق يف ينعي :ش (اكر وتم دعق) م يبنلا نأ يأ :ش (هنآ هيوري يذلاو) م

 يروثلا ثيدح نع باوج وهو يذلاو هلوق ينعأ ءأدتبملا ربخ ةلمجلا هذه :ش (يواحطلا هفعض)
 هثیدح ينو «يرهزلا ديح يأ نع ءاطع نب ورمع نب دمحم نع رفعج نب ديمحلا دبع هاور يذلا
 « رسيألا هقش ىلع ًاكروتم دعقو ىرسيلا هلجر رخأ ميلستلا اهرخآ يف يتلا ةدجسلا ناك اذإ ىتح
 . مدقت اميف ىصقتسم هانيب دقو ثيدحلا ةلقن دنع فيعض ديمحلا دبع نأل «يواحطلا هفعضو

 ميلستلا قيرط ىلع وهو روكذملا ثيدحلا نع رخآ باوج :ش (ربكلا ةلاح ىلع لمحي وأ) :م
 امدعب كروت اغإ الب يبنلا نأ ىلع لومحم وهف حيحص ديمحلا دبع ثيدح ن انملس نئلو ينعي
 . نسأو ربك

 (اندنع بجاو وهو) :م ًاضيأ ةريخألا ةدعقلا يف خلإ . . هلل تايحتلا أرق ينعي :ش (دهشتو) :م
 هيف نكر يعفاشلا دنعو «هعم لوألا دوعقلا يفو هيف ةنس كلام دنعو « اندنع بجاو دهشتلا يأ :ش
 ملو بجاو دهشتلا : دمحأ لاقو .هسولج عم هدنع ةنس هناف «لوألا دهشتلا فالخب هسولج عم
 سيلو بجاو نكر لكو ء«دمحأ دنع نكرلا نود بجاولا : ءاقبلا وبأ لاقو هدنع يناثلاك نكر لقي

 . اتکر بجاو لک

 دهشتو هلوق ىلع فطع وهو ةنسلا قيرط ىلع يأ :ش ( -مالسلا هيلع- يبتلا ىلع ىلصو ) :م
 ىلصو ۔هلوق وهو «روكذملا رابتعاب ريمضلا ريكذتو ةالصلا يف :ش ( اندنع ضرفب سيل وهو ) :م
 ةالصلاو دهشتلا يف يأ :ش ( امهيف - هللا همحر -يعفاشلل اًنالخ ) :م -مالسلا هيلع- يبنلا ىلع

 . ىلصو هلوق ةالصلا ىلعو - دهشتو - هلوق دهشتلا ىلع لدو ٠ -مالسلا هيلع- يبنلا ىلع
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 دعقت نأ تئش نإو « مقف موقت نأ تئش نإ كتالص تمت دقف تلعف وأ اذه تلق اذإ >: ب هلوقل

 « دعقاف

 تثئش ناو مقف موقت نأ تئش تئش نإ كتالص تمت دقف تلعف وأ اذه تلق اذإ -مالسلا هيلع- هلوقل ) : :م

 لوأ ىفأدج هيف مالكلا انيصقتساو «هننس» يف دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا اذه : :ش ( دعقاف دعقت نأ

 -هنع هللا يضر- دوعسم نبال- تئش تئشو تلعفو تلقو- يف باطخلاو «ةالصلا ةفص باب

 مل ةالصلا ضئارف يبارعألا ملع امل هنألو ةي هيلع ةالصلا هيف -مالسلا هيلع- يبنلا ركذي ملو

 . هملعل اًضرف تناك ولو ءاهايإ هملعی

 ( اًميلستاوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيأ اي : : ىلاعت هلوقب يعفاشلا جتحا نإف

 ةخيص نالطب مزلي الثل ةالصلا ةلاحب هدييقت زوجي الف قلطم رمألا لوقنف . ٥١( ةيآلا: بازحألا) ٠

 ءاوس ةدحاو ةرم رمعلا يف ةا يبنلا ىلع ةالصلا بجيف راركتلا يضتقيال رمألاو ءقالطإلا

 نع يدعاسلا لهس نب سابع نبا نع ةجام نبا هاور اب جتحا نإو ءاهريغ يف وأ ةالصلا يف تناك

 هللا مسا ركذي مل نمل ءوضو الو « هل ءوضو ال نل ةالص ال : لاق ةَ هللا لوسر نع هدج نع هیبأ

 هاور  «راصنألا بحي مل نم ة ةالص الو -مالسلا هيلع- يبنلا ىلع يلصي ال نمل ةالص الو « هيلع

 . «كردتسملا» يف مكاحلا

 ‹ هب جتحي ال :نابح نبا لاقو « يوقلاب سيل نميهملا دبعو فيعض ثيدح اذه :لوقنف

 اولاق ء هوحنب اعوفرم هدج نع هيبأ نع دعس نب لهس نب سابع نب يبأ نع ينطقرادلا هجرخأو
 نباو يئاسنلاو دمحأ مامإلا مهنمف ‹ سابع نب يبأ يف ملكتو ءاوس نميهملا دبع ثيدحو اذه

 . لامكلا يفن ىلع لومحم وهف هتحص انملع سيلو يبالودلاو يليقعلاو نيعم

 رفعج يبأ نع يفعجلا رباج نع ينطقرادلا هجرخأ يراصنألا ديعس يبأ ثيدحب جتحا نإف

 الو اهيف يلع لصي مل ةالص ىلص نم» : اَ هللا لوسر لاق :لاق [ يراصنألا دوعسم يبأ نع]

 . ىرخأ هعفرو ةرات هفقوف هيلع فلتخا دقو « فيعض رباج :لوقنف « هنم لبقتي مل يتيب لهآ ىلع

 - دوعسم نبا نع ثراحلا ينب نم لجر نع قابسلا نب ىيحي نع يقهيبلا هاور اب جتحا نإف

 ىلع لص مهللا لقيلف ةالصلا يف مكدحأ دهشت اذإ »: لاق هنأ ايب هللا لوسر نع -هنع هللا يضر

 تیلص امک دمحم لآو ادمحم محراو «دمحم لآ یلعو دمحم ىلع كرابو دمحم لآ ىلعو دمحم

 « كردتسملا» يف مكاحلا اورو.« «دیجم دیمح كنإ ميهاربإ لآ یلعو ميه اربإ ىلع تمحرتو تکر ابو

 لاقو .نميهملا دبع فعض يف مهقافتال فيعض :« دئاوزلا» يف لاق . [٠٠٤]ةراهطلا يف هجام نبا هاور (۱)

 . ؛ريبكلا مجحملا» يف يناربطلا هاور . نميهملا دبع يخأ نبا هعبات دقف نميهملا دبع هب درفني مل نكل : يدنسلا

 لجر هيفو ًاعوفرم . . . دوعسم نبا نع ثراحلا ينب نم لجر نع قابسلا نب ىيحي نع (۳۷۹ /۲) يقهيبلا هاور (۲)

 لوهجم .
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 املك وأ « ىخركلا هلاق امك ةدحاو ةرم امإ ةبجاو ةالصلا جراخ مالسلا هيلع يبنلا ىلع ةالصلاو

 وه دهشتلا يف يورملا ضرفلاو رمألا ةنؤم انيفكف « يواحطلا هراتخا امك مالسلا هيلع يبنلا ركذ

 رل . دقتلا

 دقو « ءافشلا » يف ضايع يضاقلا لاقو «لوهجم لجر هيف لوقنف . لصتم حيحص هدانسإ : لاقو

 الو ةداعإلا هيلعو ةدساف هتالصف ريخألا دهشتلا يف يب يبنلا ىلع لصي مل نم لاقف يعفاشلا ذش
 مهنم هيلع اوعنشو ةعامج لوقلا اذه هيلع ركنأ دقو « اهعبتي ةنس الو « لوقلا اذه يف هل فلس
 . ةودق اهيف هل ملعأ ال لاقو « يباطخل ا هبهذم لهأ نم هفلاخو « يريشقلاو يربطلا

 اهيأ اي ) :م : ىلاعت هلوقل :ش ( ةبجاو ةالصلا جراخ -مالسلا هيلع- يبنلا.ىلع ةالصلاو ) :م
 :ش ( يخركلا هلاق امك ةدحاو ةرم امإ ) :م نكل :٠١(. ةيآلا بازحألا ) 4 هيلع اولص اونمآ نيذلا
 ركذاملك ةبجاو وأ :ش ( -مالسلا هيلع- يبنلا ركذ املك وأ ) :م راركتلا يضتقي ال رمألا نل
 دنع «ىوتفلا»و «عمجملا حرش »يفو :ش ( يواحطلا هراتخا امك ) :م هعمسو -مالسلا هيلع-يبنلا

 «ريبكلا عماجلا» يف مالسإلا رخف لاقو . -مالسلا هيلع- ركذ املك بابحتسالاب ءاملعلا ةماع
 «رمعلا ةدم هيلع ةالصلا باجيإ يفو عئارشلاو نيدلا ماوق هب ذإ ‹ ةنسلا ظفحل بجاو همسا راركت
 راركت بحتسي هنأ الإ سلجملا دحتا اذإ ةوالتلا ةدجس ىفامك لخدتلا بجي هباوج يف ليقو
 ۰ . دوجسلا فالخب ةالصلا

 هركذ رركتاذإ -مالسلا هيلع- هيلع ةالصلا يف بوجولا راركت يف فلتخاو «ىبتجملا ىفو

 ةياورك «رغصألا عماجلا» يف« ررك نإو بوجولا رركتي هنأ حيحصلاو « دحاو سلجم يف
 يفو « ةرم لكل دجسملا يف دجهتلا نسي الو « ةالصلا يف اذكو « دحاو سلجم يف ةدجسلا

 لكل نيسلجم يفو « دحاو ءانث هيفكي دحاو سلجم يف هللا مسا رركت ولو ةرم لكل ةالصلا

 هيلع ىقبي كرت ول -مالسلا هيلع - يبنلا ىلع ةالصلا نكل اتيد هيلع ىقبي ال هكرت ولو « سلجم
 . ءانثلاب رومأم ريغو ةالصلاب رومأم هنأل اتيد

 هسفن ىلع يلصي نأ -مالسلا هيلع- يبنلا ىلع بجي الو رهظأ ءانثلاب ارومأم هنوك : تلق

 دارم ريغ ةالصلا جراخو بؤجولل رمألا نأ يعفاشلا هلاقامع باوج اذه « رمألا ةنؤم انيفكف

 امإ. بوجولا وهو هبجومب لمعن نحنو بوجولل رمألا معن لاقي نأ هريرقتو .ةالصلا نيعتف
 انيفكف ) :م يواحطلا لاق امك همسا ركذ املك وأ« يخركلا لاق امك ةرم رمعلا يف هيلع ةالصلاب

 . لقثلا ةنؤملاو هبج ومب انملع ينعي :ش ( رمألا ةنؤم

 نبا دهشت يف يور يذلا ضرفلا ظفل يأ :ش ( ريدقتلا وه دهشتلا يف يورملا ضرفلاو ) :م
 يف ءاج -هللا همحر- يعفاشلا لاق امع باوج اذهو « ريدقتلا ىنعمب وه رخآلا هثيدح يف دوعسم

 ىلع مالسلا :دهشتلا انيلع ضرفي نأ لبق لوقن انك لاق هنأ -هنع هللا يضر- دوعسم نبا ثيدح
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 - دوعسم نبا ثيدح نم انيور امل ‹ ةروثأملا ةيعدألاو نآرقلا ظافلأ هبشي اع ءاش امم اعدو : لاق

 نم رتخا مث » : مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا هل لاق - هنع هللا يضر

 هرخآ ىلإ . . . هلل تايحتلا اولوقف :-مالسلا هيلع- لاقف « ليئاكيمو ليربج ىلع مالسلا هللا

 « ردقي نأ لبق يأ « ضرفي نأ لبق هلوقب دارملا نأ باوجلا ريدقتو . ضرف دهشتلا نأ اذهب ملعف

 ( متضرف ام فصنف > : ىلاعت هلوق يف امك « ريدقتلا ىنعم اهنم ةريشك ناعم يتأي ضرفلا نأل

 . متردق يأ ء(۲۳۷ ةيآلا : ةرقبلا)

 يذلاب يأ :ش ( ءاش اب ) :م ةي يبنلا ىلع ىلصو هلوق ىلع فطع :ش ( اعدو :لاق ) :م

 ةقيقح دارم لا سيلو « نآرقلا يف دوجوم ءاعدلا ظفل نوك هب دارأ :ش ( نآرقلا ظافلأ هبشي ام) :م ءاش

 ؟طيحملا» يف لاق كلذ نمو « سانلا مالك نم ءيش ههباشي ال زجعم نآرقلا نأل « ةهباشملا

 لك : لوقي ناك هنأ لضفلا نع لقنو ‹نآرقلا نم ءيش لكب ةالصلا يف عدا « ريغصلا عماجلا»و

 نآرقلا يف ءاعد لك لوقي ناك هنأ لضفلا نع لقنو هتالص دسفي ال كلذب اعد اذإ نآرقلا يف ءاعد

 اذإ كلذكو . نآرقلا يف هنأل يدلاولو يل رفغا : مهللا لاق اذإ امك « هتالص دسفي ال كلذب اعد اذإ

 ول يئاولحلا نعو . هيف سيل هنأل دسفت ديزل رفغاو يخأل رفغا لاق ولو « يبأل رفغا مهللا : لاق

 سيل ظفللا نيع نأل « دسفت ًالصبو اًسدع ينقزرا مهللا لاق ولو « دسفت ال يخأل رفغا مهللا لاق

 يف هنيع نأل ‹ دسفت ال اهلصبو اهسدعو اهموفو اهئاثقو اهلقب نم ينقزرا مهللا لاق ولو « هيف

 . نآرقلا

 يتيب لخد نم لو يدلاولو يل رفغا مهللا تاوعدلا نم نآرقلا ظافلأ هبشي امع :«ىبتجملا »يفو

 ( يتيرذ نمو ةالصلا ميقم ىنلعجا بر $: هلوقو « باسحلا موقي موي تانمؤملاو نينمؤمللو اًتمؤم

 ٠١(« ةيآلا : رشحلا) ¢ نامبإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا انبر :هلوقو (٠٤ةيآلا : ميهاربإ)

 لآ ) € رانلا لخدت نم كنإ انبر # هلوقو « :۲١( ةيآلا فارعألا ) € انسفنأ انملظ انبر :  هلوقو

 .(۱۹۲ةیَآلا : نارمع

 سفن اهب داري نأ مهللا « نآرقلا ظافلأ هبشي اب اهيف لاقي فيكو « نآرقلا نم اهلك هذه : تلق

 . نآرقلا ةءارق ال ءاعدلا

 ةروثأملا ةيعدألا هبشي ابو يأ « نآرقلا ظافلأ ىلع اًفطع بصنلاب :ش ( ةروثأملا ةيعدألاو ) :م

 ظافلأ ةفاضإب رورجم هنأل نآرقلا ىلع اًفطع ةيعدألا رج زوجيو « هيي يبنلا نع ةيورملا يأ

 الب يبنلا نع -امهنع هللا يضر- سابع نبا نع «ناسلا» يف يور ام ةروثأملا ةيعدألا نمو . هيلإ

 ذوعأو « ربقلا باذع نم كب ذوعأو « منهج باذع نم كب ذوعأ ينإ مهللا » : دهشتلا دعب لوقي ناك هنأ

 . ةريثك ةروثأملا ةيعدألاو ء«تامملاو ايحملا ةنتف نم كب ذوعأو « لاجدلا ةنتف نم كب

 نم رتخا مث -مالسلا هيلع- يبنلا هل لاق -هنع هللا يضر- دوعسم نبا ثيدح نم انيور امل ) :م
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 ىلإ برقأ نوكيل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلع ةالصلاب ًادبيو «٠ كيلإ اهبجعأو اهبيطأ ءاعدلا
 ء دابعلا مالك هبشي امب وعدي الو « ةباجإلا

 -هنع هللا يضر- دوعسم نبا نع مدقتملا ثيدحلا ىلإ اذهب راشأ :ش ( كيلإ اهبجعأو اهبيطأ ءاعدلا
 غرف اذإ ضهن ةالصلا طسو ناك اذإف ءاهرخآ يفو ةالصلا طسو يف دهشتلا ي هللا لوسر ينملع
 . هليلد متي ال « ءاش اب هسفنل اعد ةالصلا رخآ يف ناك اذإو « دهشتلا نم

 هبجعأ ءاعدلا نم ريختلا مث رخآلا -هنع هللا يضر- دوعسم نبا ثيدح يف اجب دارأ نإو
 دنعاميس الو هليلد متي مل كلذلف « ءاش ام ةلأسملا يف ريخي مث ةياور يفو « هب وعدتف «كيلإ
 ليلد لك لب « ناذئتسالا يفو تاوعدلا يف هركذ ءاش ام مالكلا نم لمعي ذختي مل « يراخبلا
 ينطعأ « ءانسح ةأرما ينجوز مهللا : وحن سانلا مالكب ءاعدلا ةحابإ يف هل ةجحو يعفاشلل
 ناكل سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال انتالص نأ ثيدحب فنصلا لدتسا ولو ءاًقبنآ اًناتسب
 رذععاو « كلذ نم اًنيش اوركذي مل مهرثكأف عضوملا اذه ققح حارشلا نمادحأ رأ ملو بوصأ
 . ثيدحلا . . هذه انتالص نإ ثيدح هب دارأو «خسنلا نم طقس هلعلو لاقو مهضعب

 نم حيحصلاو - اهبجعأو اهبيطأ - هلوق يف ريمضلا ثينأت رهو وهسلا نم رخآ ءيش انه اهو
  يرألا وأ تارعدلا ليرات ىلعف ثيئألاب حص نتلو يزارتألا لاقو . -هبجعأو هبيطأ تاياورلا

 بحاص لاقو لمكألا لوأ كلذكو « ليوأتلا اذه عني ثينأتلاب تاياورلا ةحص مدع: تلق

 خسن ضعب يفو «« نيطوسبملا» ظفل اذكو اهب اذكو اهب قوثوملا ةياورلا يف ريمضلا ريكذت ؛ةياردلا»
 . حيحصب سيلو ةملكلا ليوأت ىلع ثينأتلاب اهبجعأو اهبيطأ ةيادهلا»

 ىنعمو «هنسحأ هبيطأ هلوق ىنعم مث « لاق امك رمألا نأ رهاظلاو « نسح راذتعا اذه : تلق
 .هرطاخب قيلي يذلا هبجعأ

 هغارف دعب هئاعد يف أدبي يأ :ش ( ةباجإلا ىلإ برقأ نوكيل ةَ يبنلا ىلع ةالصلاب ًادبيو) :م
 هللا يضر- دوعسم نبا لوقل ةباجإلا ىلإ برقأ هؤاعد نوكيل ايب يبنلا ىلع ةالصلاب دهشتلا نم
 - هنألو « كلذ دعب كتجاح لسو دمحم ىلع ةالصلاب مث ءهلهأ وه اجب هللا ىلع ءانثلاب ًادبا -هنع

 ةفحت نم دب الف ءيش لاؤسل كلم ا باب ىتأ نمو « ىلاعت هترضح صاوخ نم -مالسلا هيلع

 تاولص ةفحت نم دب الف « هصاوخ صاوخ نم ب يبنلاو «لوبقلا فرش لانيل هترضح صاوخل
 . هيلع

 هللا ريغ نم هلاؤس ليحتسي ال ال انباحصأ هرسف :ش ( دابعلا مالك هبشي اب وعدي الو ) :م

 مهنع هلاؤس ليحتسي ام سانلا مالك هبشي ال امو « ةآرما ينجوزو « اذك ينطعأ وحن «ىلاعت
 ‹ هتالص دسفت نآرقلا يف دجوي الام: يلضفلا لاقو . «حاضيإل» یفاذک ‹ یل رفغا هللا هلوقک

 . « ةيزانجلا »ىف اذك ًالوأ دابعلا نم هلاؤس لاحتساو
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 ‹ داسفلا نع ؟زرحت

 دعقام دعب هنأ وهو لاكشإ دابعلا مالك هبشي اب وعدي الو : هلوق يف حارشلا ضعب لاقو

 زوجي ال ىتح ةيرحتلا داسف هب ديري : ليق «سانلا مالكب اهنم جرخيو «داسف اهقحلي ال دهشتلل
 . ةدجس كرت ناك ول ةالصلا لصأ داسف وأ مالسلا ةباصإ ةيوقتو « هدعب هب ءادتقالا هريغل

 نإ :«عيبانيلا» يف لاق اذهلو « دهشتلا زاج دعقي نأ لبق كلذ دوجو ناك اذإ هدارم : تلق

 قالطإ لمحي هيلعو تمت هدعب دجو نإو « هتالص تلطب دهشتلا ردق دعقي نأ لبق كلذ دجو
 اع الإ ةالصلا يف وعدي نأ زوجي ال :- هنع هللا ىضر- ةفينح وبأ لاق : لاطب نبا لاقو .هريغ

 ‹ كطخس نم كاضرب ذوعأ هدوجس يف -مالسلا هيلع- هلوق هيلع دروأ « نآرقلا يف دجوي
 اذهو لاق « كسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع ءانثث يصحأ ال كنم كبو « كتبوقع نم كتافاعجبو

 . فلاخملا لوق طقسف « نآرقلا يف سيل ام

 هب وعدي ام دجوي نأ طرتشي ال ةفينح وبأو ‹ هعرو لقأ امو « هيقفلا قوذ نم هدعبأ ام :تلق

 همصخ هقفلا ملع مدعو « مهفلااذهب ناك نمو « هظافلأ هبشي اب وعدي نأ طرتشي لب « نآرقلا يف

 . هلوقب قثوي الو هلقن ىلع دمتعي نأ دحأل يغبني الف « ءاملعلا بهاذم ركذ ىلع مدقي فيك

 ]... . ] يتالص يف وعدأل ينإ لاق هنأ -هنع هللا يضر- رمع نبا نع يور :تلق نإف

 .هلوأت وأ ثيدحلا هغلب ام هنأ ىلع لمحي هنع كلذ حص نإ :تلق

 ‹ نآرقلا يف نكت مل نإو نآرقلل ةقفاوملاو ةروثأملا ةيعدألاب الإ ءاعدلا زوجي ال : دمحأ لاقو

 ‹ نييمدآلا نم بلطي اب زوجي ال ليق : ةيعفاشلا نم يرذعلا لاق . سوواطو يعخنلا لوق وهو

 هبو ء اذك اهتفص ةمداخ ينقزرا مهللا لوقي نأ عنم ىلإ ليي ناك هنأ هدلاو نع نيمرحلا مامإ ىكحو

 . ةالصلا لطبت

 رمآ نماهجراخ زوجي ام لكب ةالصلا يف وعدي نأ زوجي : «بذهملا حرش» يف يوونلا لاقو
 اذك اهتفص ءانسح ةيراجو  ابيط اًبسكو ءاقينأ اًناتسبو ارادو الام ينقزرا مهلا : لوقيو ايندلا

 هتالص لطبت الو االف كلهأو نجسلا نم الالف صلخو « هيهتشيو هبلطي وه ديري امثيح اذكو

 ةبوتكملا يف ءاعدلا زوجي : نيريس نبا لاقو . كلامو قاحسإو روث وبأ لاق هبو « كلذ نم ءيشب

 . الف ايندلا امأف « ةرحخآلا رمأب

 : يقانخسلا لاقو . ةيرحتلا داسف وأ ةالصلا داسف نع ازرحت يأ :ش ( داسفلا نعآزرحت ) :م

 اذه ‹« دهشتلا دعب هنأل قافتالاب ةالصلا عيمج ال سانلا مالكل يقالملا ءزجلا داسف نع ًازرحت يأ

 . عنصلا دوجول هتالص معتف هنم عنص سانلا مالك نأل ةفينح يبأ دنع اذكو « رهاظ امهدنع
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 هبشي ةنالف ينجوز مهللا : هلوقك دابعلا نم هلاؤس ليحتسي ال امو ‹ ظوفحملا روثأملاب يتأي اذهلو

 نم « ينقزرا مهللا» : هلوقو ‹ مهمالك نم سيل « يل رفغا مهللا 7: هلوقك ليحتسي امو « مهمالك

 . شيجلا ريمألا قزر : لاقي « دابعلا نيب اميف اهلامعتسال ‹ حيحصلا وه « لوألا ليبق

 . مهنيب لوبقملا ةاورلا دنع :ش ( ظوفحملا روثأمل اب يتأي اذهلو ) :م

 ام نايب ىلإ اذهب راشأ :ش ( ةنالف ينجوز مهللا هلوقك دابعلا نم هلاؤس ليحتسب ال امو ) :م

 نم هلاؤس ليحتسي ال هنإف ةنالف ينجوز مهللا هلوقب ليحتسي ال ال رظنو ‹ لیحتسي ال امو لیحتسی
 .دابعلا

 دهشتلا ردق هدوعق لبق ناك اذإ كلذب هتالص لطبتف دابعلا مالك هيف يأ :ش ( مهمالك هبشي ) :م

 .انرکذامک

 هلوقو ) :م هتالص لطبت الف :ش ( مهمالک نم سیل «يل رفغا مهللا »هلوقك ليحتسي امو) :م
 ءاعدلا زوجي الف دابعلا نم هلاؤس ليحتسي الام ليبق نم يأ :ش ( لوألا ليبق نم «ينقزرا مهللا»

 نأل دسفت ال ليقو « هتالص دسفت لوألا ليبق نم ناك اذإف :ش ( حيحصلا وه ) :مظفللا اذهب

 ( دابعلا نيب اميف اهلامعتسال ) :م «طوسبملا »يف هركذ « نآرقلا يف دوجوم وهو ىلاعت هللا وه قازرلا
 اذإف :ش ( شيجلا ريمألا قزر : لاقي ) :م هلوقب كلذ نيبو دابعلا نيب ةملكلا هذه لامعتسال يأ :ش
 « ءاعدلا عضوم دهشتلا دعب ام نأل يدنع رظن هيف يزارتألا لاقو . هب ءاعدلا زوجي الف كلذك ناك
 . مهمالك نم ربتعاف سانلا مالك هبشي هنأل ةنالف ينجوز مهللا هلوق فالخب زوجيف ءاعد اذهو

 . بيرق نع هانررق امك هوحنو ةنالف ينجوز مهللا رضي ال دهشتلا دعب ام نأل رظن هيف :تلق

 ‹ ةقيقح ريمألا ىلإ قزرلا دانسإ نأ ملسن الف شيجلا ريمألا قزر مهلوق امأ : اًضيأ يزارتألا لاقو

 اذه ىلعف اًضيأ ءاطعلا قزرلاو « يرهوجلا هلاق هب عفتني ام ةغللا يف قزرلا : انلق « زاجم وه لب
 . ًازاجم ال ةقيقح روكذملا دانسإلا

 انلق : لاق ةرجع نب بعك نعو « -مالسلا هيلع- يبنلا ىلع ةالصلا ةيفيك يف اوفلتحخا : عورف
 يلصن فيكف ءهانفرع دقف مالسلا امأف « كيلع ملسن نأو « كيلع يلصن نأ انرمأ هللا لوسر اي

 دمحم ىلع كرابو ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا اولوق» : لاق «؟ كيلع

 يدعاسلا ديمح يبأ نعو . ةعامجلا هاور «« ديجم ديمح كنإ ميهاربإ ىلع تكراب امك « دمحم لآو

 ‹ هتیرذو هجاوزآو دمحم ىلع لص مهللا اولوق» : لاق ‹ كيلع يلصن فيك هللا لوسر اي اولاق مهنآ

 (دیجم دیمح كنإ ميهاربإ ىلع تكر اب امک « هتیرذو هجاوزآو دمحم ىلع كرابو ميهاربإ ىلع تيلص امك

 هجام نيا الإ ةعامجلا هج رخأ

 هل لاقف ةدابع نب دعس سلجم ىف ب هللا لوسر اناتأ : لاق هنأ يراصنألا دوعسم يبأ نعو

 -تكسف ؟ هللا لوسر اي كيلع يلصن فيكف هللا لوسر اي كيلع يلصن نأ هللا انرمأ دعس نب ريشب
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 بعك ثيدح ىنعمب رکذف . . اولوق اي هللا لوسر لاق مث هلاسي مل هنآ انينمت ىتح -مالسلا هيلع

 يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هجرحأ ديجم ديمح كنإ ني اعلا يف هرخآ يف داز« ةرجع نبا

 ليربج نهدع لاقو يدي يف نهدع -مالسلا هيلع- يبنلا نأ -هنع هللا يضر- يلع نع يئاسنلاو

 ىلع تیلص امک دمحم لآ یلعو دمحم ىلع لص مھللا يبر دنع نم تلزن اذكه» : لاقو ‹ يدي يف

 ىلع تکراب امک دمحم لآ یلعو دمحم ىلع كراب مهللا ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ

 تملس امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع ملس مهللا ىلإ ... ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ

 . ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع

 انفرع : و هللا لوسرل اولاق -مهنع هللا يضر- رباجو سابع نباو دوعسم نباو يلع نعو

 ىلعو دمحم ىلع لص مهللا : اولوق» : -مالسلا هيلع - لاقف ؟كيلع ةالصلا فيكف كيلع مالسلا

 تکرابو تیلص امک دمحم لآو ًادمحم محراو دمحم لآ یلعو « دمحم ىلع كرابو « دمحم لآ

 . ديجم ديمح كنإ نيم اعلا يف « ميهاربإ لآ ىلعو ميهاربإ ىلع تمحرتو

راو : يلصملا لوق هركي ناك هنأ رمع نب هللا دبع نع هللا دبع نب دمحم نع يكحو
 مح

 قحتسي ال ادحأ نإف «- مالسلا مهيلع- ءايبنألا صقنب نظ عون اذه : لوقي ناکو «خلإ ادمحم

 ال -مالسلا هيلع- يبنلا ركذ ول اذهلو « مهميظعتب انرمأ نحنو هيلع ًالئاق يتأيس ام الإ ةمحرلا

 درو رمألا نأل « هب سأب ال :«يسخرسلا طوسبم » ىفو « هيلع ىلصي لب « هيلع هللا ةمحر لاقي

 . هللا ةمحر نع ينختسي ال ادحأ نألو «رثألا عبتا نم ىلع ةبيع الو « ةريره يبأ قيرط نم هب

 نم هللا ىلع مركأ وهو هب هبشملا نود هبشملا ميهاربإ ىلع تيلص امك : لاق فيك :تلق نإف

 : ةبوجأب اوباجأ :تلق

 : هل لاقف «ةيربلا ريخ اي : لجر هل لاق اذإو « هتلزنمو هلاح هللا نيبي نأ لبق كلذ ناك : لوألا

 . ديزملا رهظأ دق ناك نإو < ىوعدلا يتلا ةبترم نع فشكو هتلزنم هللا ىنثأ املف « ميهاربإ كلذ»

 : ىلاعت هلوق يف امك « ردقلاب ردقلا ال ةالصلا لصأب ةالصلا لصأل هيبشت كلذ نأ : ىناثلا

 مايصلا لصأب دارملا نأ ٠۸۳(. ةيآلا : ةرقبلا) € مكلبق نم نيذلا ىلع بتك امك مايصلا مكيلع بتك

 . هتقو الو هيلع ال

 . اهريغب هيلع ديزيو اهيف ميهاربإ عم ةيوستلل لاؤس هنأ : ثلاثلا

 دمحم ىلع لص مهللا هلوق ناكف ةي هيلع ال لوألا ىلع ةالصلا يف عقو هيبشتلا نأ : عبارلا

 لآ ىلعو مبهاربإ ىلع تیلص امک هلوقب ًالصتم دمحم لآ یلعو : هلوقو « هيشتلا نم اعوطقم

۲۸1 



 - ءايبنألا مظعمو ماریا لآ یلعو ممهاربإ ىلع ةالصلاب دمحم ىلع ةالصلا هبشأ : سماخلا

 ع رال5 سا كلام ی قربا ناک ماسلا مهملع ءاینألا مه يذلا ميهار لاب لوسرل
 راثآ وه كلذ نم لصحي يذلاو «مالسلا هيلع ميهاربإل لصاحلا ىلع ادئاز نوكيف -٠ مالسلا
 . لضفأ ناك رشبلا هقح يف ناك نمو ناوضرلاو ةمحرلا

 . ربخ يف ال ءاعد يف عقو هيبشتلا نأ : سداسلا

 . ماودلا يف هنأ : عباسلا

 . هتوم لبق اهيطعأ ىتح تي ملف ليلخ [ a ]ةالص لأس هنأ : نماثلا

 . هلضف كلذب اولانيل هتمأل كلذ عرش : عساتلا

 رصتقا اذإف «لصم لك قح يف ةالص لك ىلإ ةبسنلاب راركتلا اهب رمأ ةالصلا هذه نأ : رشاعلا
 يبنلل لصاحلا ناك « مالسلا هيلع ميهاربإ ىلع ةالصلل ةيوتسم ةالص لوصح ةالص لك قح يف
 . ءاصحإلاو ددعلا هيلإ يهتني الف « ةفعاضم اًفاعضأ تاولصلا عومجم ىلإ ةبسنلاب ةا

 يف اهركذو «مالسلا مهيلع ءايبنألا رئاس نيب نم مالسلا هيلع ميهاربإ صح مل :تلق نإف
 ؟ ةالصلا

 يلصن نآ- مالسلا هيلع يبلا انرمأف «-مالسلا هيلع- ميهاربإ ريغ هتمآ رم ما هتم ماسی ملو

 . هناسحإ ىلع ةازاجم ةمايقلا موي ىلإ ةالص لك رخآ يف هيلع

 نحن انتالص نيأف «دمحم ىلع لص مهللا : لوقن مث « هيلعَة ةالصلاب انرمأ نحن ز :تلق نإف

 . انسفنأب

 نم ينثي فيكف صئاقنلاو بويعلا انيف نحنو «هيف بيع ال رهاط -مالسلا هيلع- يبنلا :تلق

 يبن ىلع رهاط ريغ نم ةالصلا نوكتل هيلع يلصن نأ هللا انرمأ :لاقف « رهاط ىلع بيع هيف
 . رهاط

 . ؟ىلاعت هللا نم هيلع ةالصلا انلاؤس ىنعم ام :تلق نإف

 هتجرد عفرب ةرخآلا يفو « هتعيرش ماودو هتملك ءالعإب ايندلا يف همظعأ مهللا اهانعم :تلق
 . هرجأ ميظعتو
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 ‹ كلذ لثم هراسي نع ملسيو « هللا همحرو مكيلع مالسلا : لوقيف « هنيمي نع ملسي مث

 ىلع زوجي : ليقو « ةياورلا رهاظ يف زوجي ضعبلاب ىتأو دهشتلا ضعب كرت ول : رخأ عورف

 ىلع ةالصلاو دهشتلا نم غرف اذإو «ينانيغرملا هركذ دمحم لوق ىلع زوجي الو « فسوي يبأ لوق

 هسفن صخي الو نينمؤملا هيدلاولو « تانمؤمللو نينمؤمللو هسفنلاعد- مالسلا هيلع- يبنلا
 ةالصلا دعت : ةيرهاظلا تلاقو . ةبحتسم رمألا ةروص اهيف يتلا ةروثأم لا ةيعدألا ةءارقو ءاعدلاب

 . رمألا رهاظ ىلإ اعوجر مهدنع اهركذب

 دهشتلا نم يلصملا غارف دعب يأ :ش ( هللا ةمحرو مكيلع مالسلا : لوقيف هنيمي نع ملسي مث) :م

 مالسلا نأ هيف ةمكحلاو «ملسي نينمؤمللو هسفنل ءاعدلاو < -مالسلا هيلع- يبنلا ىلع ةالصلاو

 ةلزنب هتاجانم ًالغتشم نيملاعلا بر ةرضح ىلع مداقلاو « مهنع ةبيغ دعب موقلا رضح نمل ةنس
 ‹ مهنع ةبيغلا دعب مهرضح نم ةنس مالسلاو « ليلحتلا دنع مهرضحيو «قلخلا نع بئاغلا
 موقلا بطاخم هنأو اهب لامعألا مؤي نأل «ةنسلاب لمعلا لوقي نأ ةنس وأ ضرفب ميقم لك اوطرشو

 «طيحملا» يفو . بيرق نع هيف مالكلا ديزم ءيجي ام ىلع مهبونيف ةالصلا يف هل نيكراشملا

 ةيناشلا نوكتو « مالسلاو فلألاب ميلستلاو دهشتلا يف مالسلا نوكي نأ راتخملا :« ينانيغرملا»و

 نع ميلستلا ديعي الو « ملكتي ملام هنيي نع ملسي الوأ هراسي نع ملس ولو «ىلوألا نم ضفخأ

 وهو -هنع هللا يضر- يلع نع يورم وهو هراسي ىلع ملسي ههجو ءاقلت ملس ولو « هراسي

 ملس ولو هركيو « هأزجأ الو هراسي نع ملس ول : يوونلا لاقو «دمحأ لوق نم حيحصلا

 لاق مالسلا ركن ولو . ةنسلل اكرات نوكيو « هأزجأ ههجو ءاقلت وأ هراسي نع وأ هنيي نع نيتميلستلا
 : لاق ول :“ لزاونلا لمج» يفو . هئزجي : ليقو «هئزجي ال : ةيكلاملا نم هريغو دمحم وبأ يضاقلا

 ولو «مكيلع ىلع فقوتي ال جورخلا نأ اذهب تبثف «ًالخاد ریصی ال هتالص يف لجر لخدو مالسلا

 هدیعی ههجو ءاقلت ملس

 نبا لاقو «هنيي نع ملس ام لثم هراسي نع ملسيو يأ :ش ( كلذ لثم هراسي نع ملسيو) :م

 «دوعسم نب هللا دبعو بلاط يبأ نب يلعو باطخلا نب رمعو « قيدصلا ركب يبأ لوق اذه :رذنملا

 دوسألاو ةمقلعو ءاطعو يروثلاو يبعشلا لاق هبو « - مهنع هللا يضر- رذ يبأو رساي نب رامعو

 .دمحأو روث وبأو ىليل يبأ نب قاحسإو ثراحلا دبع نب عفانو

 يورو « ًاليلق اًتيش هنيي ىلإ هب ليي « ههجو ءاقلت طقف ةدحاو ةميلست ملسي : ةفئاط تلاقو

 . يعازوألاو ثيللاو كلام لوق وهو « - مهنع هللا يضر- ةشئاعو سنأو رمع نبا نع كلذ

 ‹ ةعامجلا لوق لثم ديدحلا يف هصنو روهشملا حيحصلاو : لاوقأ ةثالث هيف يعفاشللو

 هظفلو < ةليلق ةعامج يف وأ ادرفنم ناك نإ : ثلاثلاو « ميدقلا يف هلاق ةدحاو ةميلست : يناشلاو

 . يوونلا نع كلذ يكح ههجو ءاقلت ةدحاولاو ‹يدقلا يف هلاق نانثالاو « ةدحاوف مهدنع
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 ضايب یری یتح هنیمی نع ملسي ناک» مالسلا هيلع يبنلا نأ - هنع هللا يضر - دوعسم نبا یور امل
 «ارسيألا هدخ ضايب ىري ىتح هراسي نعو نيالا هدخ

 اذهو مامإلا مالس دری نهادحإ تامیلست ثالث ملسي يدتقملا نأ نیریس نبا نع «طوسبملا»يفو

 هدخ ضایب یری یتح هنیم نع ملسی ناک ةَ يبنلا نأ -هنع هللا يضر - دوعسم نبا یور امل ) :م

 نع يئاسنلل ظفللاو ةعبرألا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش (رسيألا هدخ ضايب ىري ىتح هراسي نعو نيألا
 هللا ةمحرو مكيلع مالسلا هنيي نع ملسي ناك ةي هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر - دوعسم نبا
 نع ملسي ناك ةا هللا لوسر نأ ةجام نباو دواد يبأ ظفل يفو « 'رسيألا هدخ ضايب ىري ىتح
 ةمحرو مكيلع مالسلا هللا ةمحرو مكيلع مالسلا هدخ ضايب ىري ىتح « هلامش نعو « هنييي

 (هحیحص) يف نابح نبا هاورو -هدخ ضایب یری یتح -كرت هنأ الإ « يذمرتلا ظفل وهو «هللا
 ىلإ رظنأ ينأكو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا هلامش نعو هنيي نع ةي هللا لوسر ملسي مث : هظفلو

 . دم هیدخ ضایب

 هللا يضر- صاقو يبأ نب دعس هيبأ نع دعس نب رماع نع «هحيحص» يف ملسم هاورو

 .هدخ ضايب یرأ یتح هراس نعو هنیی نع ملسی ةي هللا لوسر یرأ تنک : لاق -مهنع

 سابع نب نميهملا دبع نع ةجام نبا هجرخأ ام : اهنم ةدحاولا ةميلستلا يف ثيداحأ يورو

 لاقو « اهيلع ديزي ال ةدحاو ةميلست ملسي ةي هللا لوسر عمس هنأ دعس نب لهس هدج نع هيبأ نع
 . هب جاجتحالا لطب : نابح نبا لاقو . يوقلاب سيل نميهملا دبع : ينطقرادلا

 نأ ةرمس نع نسحلا نع ةنوميم يبأ نب ءاطع نع« لماكلا» يف ف يدع نبا هجرخأ ام : اهنمو

 دبع لاقو . ههجو لبق : ينطقرادلا لاق « ءاهيلع ديزي ال ةدحاو ةميلست ملسي ناك ال هللا لوسر

 . "يردق فيعض ءاطع : قحا

 . ةدحاو ةميلست

 نع ةورع نب ماشه نع دمحم نب ريهز نع ةجام نب باو يذمرتلا هجرخأام : اهنمو

 ‹«ههجو ءاقلتي ةدحاو ةميلست ت ةالصلا يف ملسي ناك ةي هللا لوسر نأ - اهنع هللا يضر-ةشئ ةشئاع

 نع قاحسإ يبأ نع ]۷٤١[ هجام نباو ]۲٤۱[‹ يذمرتلاو « ]۱۲١۷[ یئاسنلاو « [۸۷۸] دواد وبآ هاور (۱)

 . ًاعوفرم . . . . دوعسم نبا نع مهال صوحألا يبآو دوسألا نع ةمقلع

 . ١۹( /۱) «ننسلا» یف ینطقرادلا اورو . فیعض وهو نمیهملا دبع هيف : فیعض (۲)

 . ةنوميم يبأ نب ءاطعب هلعأو ٩ )۳/ ۱٤۲ : ۲۱۹( « )١/ ۳٣۸( لماکلا» يف يدع نبا هاور (۳)
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 لامعألا نأل ؛ ةيناثلا ىف كلذكو « ةظفحلاو ءاسنلاو لاجرلا نم هنيمي نع نم ىلوألا يف يونيو

 ‹ تاينلاب

 ریهزو : «حيقنتلا» بحاص لاق «(نيخيشلا طرش ىلع :لاقو ¢ «كردتسلما )يف مكاحلا هاورو

 وه: متاح وبأ لاقو . اهنم ثيدحلا اذهو ريكانم هل نكل نيحيحصلا لاجر نم ناك نإو دمحم نبا

 نکل ‹ ةقث هعم ناك نإو دمحم نب ريهزو : راثآلا حرش» يف يواحطلا لاقو « رکنم ثیدح

 - اهنع هللا يضر- ةشئاع ىلع فقولا هلصأ ثيدحلاو «نيعم نبا هلاق هفعضي ةملس نب ورمع

 وهو «هدحو دمحم نب ريهز الإ هعفري مل : «ديهمتلا» يف ربلا دبع نبا لاقو ‹ ظافحلا هاوراذکه

 . هب جتحي ال ًأطخل ا ريثك عيمجلا دنع فيعض

 فص يف فقت تناك اهنأب -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نع انباحصأ ضعب باجأو

 ةميلستلا اعمسي مل امهنأ ىلع لمحيف نايبصلا ةلمج نم ناك هنأب لهس ثيدح نعو .ءاسنلا

 مكاحلا حيحصت لبقي ال : يوونلا لاقو . ىلوألا نم ضفحأ ةيناشلا ملسي ناك ةئ هنأ عم ةيناثلا

 . تباث ءيش ةدحاو ةميلست ىلع راصتقالا يف سيلو -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح

 ثيداحأو ءزاوجلا ىلع ةلومحم اهنأب ةدحاولا ةميلستلا ثيداحأ نع مهضعب باجأو

 يهو ةحيحص ةدايز نرتميلستلا ثيداحأ يف لاق مهضعبو «لامكلاو لضفلا نايب ىلع نيتميلستلا

 . لدعلا نم ةلوبقم

 ال يهو ةبرق مالسلا نأل ةينلا نم دبالو ىلوألا ةميلستلا يف يأ :ش ( ىلوألا يف يونيو) :م

 لاجرلا نم ) : م يوني لوعفم هنأل بصنلا لحم يف ميملا حتفب :ش ( هنيمي ىلع نم) :م ةينلاب الإ نوكن

 ىلع مدآ ينب مدق اغنإو «ةكئالملا مهو ظفاح عمج ةظفحلاو « نايبلل نم ةملك :ش ( ةظفحلاو ءاسنلاو

 لاقو .مدآ ينب ىلع ةظفحلا مدق لصألا يفو «يرودقلا»و «ريخصلا عماجلل» اعابتا ةظفحلا

 ةنسلا لهأ دنع بهذملا وهو ةكئالملا نم لضفأ مهنأ ىلع هيبنت مدآ ينب دقت يفو : يزارتألا

 . ةلزتعملل اًقالخ

 : « ةياردلا» يفو ‹«هعضوم يف فرعام ىلع ليصقت هيف امنإو « فالخلا ىلع سيل اذه :تلق

 ةكئالملا ليضفت يف لوألا ةفينح يبأ لوق ىلع ءانب «طوسبملا» يف ركذ ام نأ انخياشم ضعب نظ

 سیلو «مهيلع رشبلا ليضفت يف رخآلا هلوق ىلع ءانب «ريغصلا عماجل ا» يف ركذ امو «رشبلا ىلع

 . ةينلا بتري نأ هنكيي ال ةعامج ىلع ملس نإو « بيترتلا بجوت ال واولا نأل نظ امك

 يف ةظفحلاو ءاسنلاو لاجرلا نم هراسي نع نم يوني كلذكو يأ :ش ( ةيناثلا يف كلذكو) م

 . ةينلا نم دبالف لمع مالسلاو :ش (تاينلاب لامعألا نأل) :م ةيناثلا ةميلستلا

 . هفقو بوصو )۱٤۸/١( «عاح يب نبا للع» عجار : ركنم (۱)
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 ظح باطخلا نأل ؛ حيحصلا وه « هتالص يف هل ةكرش ال نم الو اننامز يف ءاسنلا يوني الو

 ‹ مهيف هاون رسيألا وأ نيإلا بناجلا نم مامإلا ناك نإف  همامإ ةين نم يدتقملل دبالو . نيرضاحلا

 . هب متللدتسا فيكف «ثيدحلا اذه دوجو عم ءوضولا يف ةينلا طارتشا متعنم : تلق نإف

 اهانلعج ام انه اهو «باتكلا ىلع ةدايزلا همازلتسال كانه هب لمعلا نع اًفانثتسا امإ : تلق
 .روذحملا كلذ مزلي الف ةينلا ىلع هظفل رهاظب انذخأ اغإو « اًطرش

 اذه يف كلذ نم نعنم نهنأل « تاعامجلا نهروضح مدعل :ش (اننامز يف ءاسنلا يوني الو) :م
 نينمؤملا عيمج نيتميلستلاب يوني : ليقو «نيبئاغلا باطخ حصي الف .داسفلا روهظل « نامزلا

 وهو : «ةفحتلا» يفو «ديهشلا مكاحلا رايتخا وهو « مالكلا هيلع مرح ميرحتلاب هنأل « تانمؤملاو
 ليلحتلا مالس امأ ‹ دهشتلا مالس يف اندنعاذه : ةمئألا سمش لاق . ليلخلا مكاحلا رايتخا

 دقو « اًضيأ نجلا نم نينمؤملا يوني نأ ىغبني اذه ىلعو :تلق . باطخلا لجأل نيرضاحلا صخيف
 . مهدوجو داقتعا ةنسلا لهأ بهذمو « مهبتك يف اذه ىلع ةيعفاشلا تضم

 وه) :م هتالص يف هل ةكرش ال نم اًضيأ يوني الو يأ :ش ( هتالص يف هل ةكرش ال نم الو) :م
 يف هکراشب ال نمو كراشي نم يوني هنآ : ليلخلا مكاحلا لوق نع هبزرتحاو :ش (حيحصلا

 . طق دحأ يوني ام لق هنأل سانلا عيمج هكرت ءيش اذه :« هعماج » يف ربلا دبع نبا لاقو . هتالص
 . نيلاصلا هللا دابع عيمج يناثلا يفو . روضحلا لوألا مالسلاب يوني : ليق : «ىبتجملا» يفو

 ًانشو ةدعبم ةقسفلاب ىفكو ةقسفلا يوني ال : ليقو . نينمؤملا هللا دابع عيمج امهب يوني : ليقو
 وأ مهبرقل وأ مهلضفل ةظفحلا مدقي نأ ىلوألاو ءنيلصملا مالس نم ايندلا يف مهل بيصن ال ثيح

 . ةلزتعملا بهذم اذه :تلق . رئاغصلاو رئابكلا نع مهتمصعل ءاعدلاب قحأ مهنوكل

 يف روضحلا نع نعنم نهنأل ءاسنلا يف ىتأتي ليلعتلا اذه :ش (نيرضاحلا ظح باطخللا نأل) :م
 . ةبيغلا مزلتسي ال ةالصلا يف ةكرشلا مدع نأل ةالصلا يف هل ةكرش ال نميف ىتأتي الو « نامزلا اذه

 « دبال» :هلوقو « هريغ نم اقاقحتسا رثكأ وهو همادق هنأل :ش (همامإ ةين نم يدنقملل دبالو) :م

 نم يوني هنإ :لوقي نم لوق ديؤي « ركذلاب مامإلا صيصختو همامإ ةين بوجو ىلع ةلالدلل سيل
 ةميلستلا طرش نيريس نباو ناخ يضاقلل «ريغصلا عماجلا» يف اذك هريغ نود ةالصلا يف هكراشي

 يف قرف ال ذإ نيتميلستلاب لصاح لجرلا دوصقم نإف فيعض هنإ : انلقو « مامإلا مالس درل
 هذه يف : يقانغسلا لاق «مكيلع مالسلا لوقي نأ نيبو مالسلا مكيلع : لوقي نأ نيب باوجلا

 . هريخأت نيبو مكيلع مالسلا دقت نيب قرافي ال مالسلا باوج نإف ظفحت ام ةياورلا

 :م يدتقملا نم نيألا بناجلا يف يأ ليصفتلل ءافلا :ش (نميألا بناجلا نم مامإلا ناك نإف) :م

 ةمامإلا ىون يأ :ش (مهيف هاون) :م يدتقملا نم رسيألا بناجلا يف مامإلا ناك وأ يأ :ش (رسيألا وأ)
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 دنعو ‹ نيألا بناحلل اًحيجرت - هللا همحر - فسوي ىبأ دنع ىلوألا ىف هاون هئاذحب ناک نِإو

 نم ظحوذ هنأل ؛امهيف هاون - هللا همحر- ةفينح ىبأ نع ةياور وهو - هللا همحر - دمحم

 وه « نيتميلستلاب يوني مامإلاو . مهاوس هعم سيل هنأل ريغ ال ةظفحلا يوني درفنملاو « نيبناجلا

 ‹ حيحصلا

 يدتقملا ناك نإو يأ :ش (هئاذحب ناك نإو) :م رسيألا وأ نيألا بناجلا يف نيذلا موقلا ةلمجلا يف

 (فسوي يبأ دنع ىلوألا يف هاون) م هلوقب فنصأا هرکذ «ريغصلا عاجلا )يف ركذي مل مامإلا ءا لحب

 يف نيميلا ذإ :ش ( نيألا بناجل اًحيجرت) :م فسوي يبأ دنع ىلوألا ةميلستلا يف مامإلا ىون يأ :ش

 فحصلا ةنحلا لهأ ىتؤي كلذكو ٠ ءىش لك ىف نمايتلا بحي ةا ىبنلا ناك كلذكو « نيألا

 . هللا همحر - يواحطلا رايتخا وهو مهنايأب

 یون يأ :ش (امهيف هاون -هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور وهو -هللا همحر- دمحم دنعو) م

 بحتسيو « ءاشامهيأ يف هيوني : يعفاشلا لاقو ء«راسيلاو نيميلا يف يأ امهيف مامإلا يدتقملا

 بجوتسي نابناج هل ينعي :ش ( نيبناجلا نم ظح وذ) :م مامإلا نأل يأ :ش (هنأل) :م نيألا بناج

 . امهنم لك نم ظحلا

 نيملسملا عيمج يوني : مكاحلا لاقو :ش ( مهاوس هعم سيل هنأل ريغ ال ةظفحلا يوني درفنملاو) :م

 ريغب هنيي نع بتكي يذلاف هلامش نع رخآلاو هنيي نع امهدحأ نانثا ةظفحلا : ليق مث ءايندلا يف

 رخآلاو هنيي نع امهدحأف دعق نإ هبحاص نم ةداهشب بتكي ال هراسي نع يذلاو « هبحاص ةداهش

 دنع رخآلاو هسأر دنع امهدحأف ماق نإو «هفلخ رخآلاو همامأ امهدحأف ىشم نإو « هراسي نع

 . هیلجر

 مهيلإ ريمضلا داعأو عمجلاب امهركذي ملو « نينثا ةغيص ركذي نأ يغبني اذه ىلعف :تلق نإف

 . عمجل اب

 كرابملا نب هللا دبع نعو «ليللاب نانثاو راهنلاب نانثا: ةعبرأ مهنأ ليق ام رابتعاب امإ :تلق

 نينثالا نأ رابتعاب امإو «اًراهن الو « اليل هقرافي ال سماخلاو «ليللاب نانثاو «راهنلاب نانثا : ةسمخ
 امك ابلق دارملاو ٤( ةيآلا : يرحتلا) (امكبولق تغص دقف# : ىلاعت هلوق يف امك عمجل ا امهيلع قلطي

 يف يونيو : دعباميف هلوق ليلدب مدآ ينبب نولكوملا ةكئالملا مه ةظفحلا : هلوق نم دارملااذه عمو

 . هنيبن ام ىلع ةظفحلا مهنمو «ةبتكلا مهنم ةفلتخم مهلامعأ نأ ريغ « اروصحم اددع ةكئالملا

 وه) :م ةيناثلاو ىلوألا ةميلستلا يف ةظفحلاو موقلا يوني يأ :ش ( نيتميلستلاب يوني مامإلاو) :م

 احيجرت ىلوألا ةميلستلاب يوني هنأ «ريغصلا عماجلا» يف مهضحب لاق امع هب زرتحا :ش ( حيحصلا

 نأ بجي ال : رسيلا وبأ لاقو .حيجرتلا ىلإ راصي الف نكي ال هنأل « عمجلا حصألاو نيألا بناجل

 . اهيلإ ةجاح الف ةينلا قوف وهو « مهيلإ ريشيو نيتميلستلاب رهجي هنأل مامإلا يوني
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 ءايبنألاب نامإلا هبشأف ‹ تفلتخا دق مهددع يف رابخألا نأل « اروصحم اددع ةكئالملا يف يوني الو

 ‹ مالسلا مهيلع

 نيذلا ةكئالملا ددع يف عقاولا ددعلا فالتخال :ش ( اروصحم اددع ةكئالملا يف يوني الو) :م

 لكو» : ةي هللا لوسر لاق : لاق ةمامأ يبأ نع «همجعم» يف يناربطلا جرخأو «مدآ ينبب اولكو

 نع نوبڏي امك هنع نوبڏي كالمأ ةعبس هيلع« كلذ نم هل ردقي مل ام هنع نوبذي اًكلم نوتسو ةئام نمؤملاب

 '*«نيطايشلا هتفطتخال نيع ةفرط هسفن ىلإ دبعلا لكو ولو « فئاصلا مويلا يف بابذلا لسعلا ةعصق

 هللا لوسر ىلع - هنع هللا يضر- نافع نب نامثع لخد : لاق مهضعب نع اًضيأ يناربطلا ىورو

 ىلعو ؟ كلم كنيمي ىلع» : لاقف « كلم هعم مك دبعلا نع ينربخأ هللا لوسر اي : لاقف ةي

 لاق ةئيس تلمع اذإو ءًرشع تبتك ةنسح تلمع اذإف «لامشلا ىلع يذلا كلملا ىلع نيمآ وهو كتانسح

 : لاق « اًكالث لاق اذإف « بوتيو هللا رفغتسي هلعل : لوقيف ؟ بتكأ نيميلا ىلع يذلل لامشلا ىلع يذلا

 lL : هللا لوقي « انم هؤايحتسا لقأو هللا ىلإ هتبقارم لقأ ام نيرقلا سئبف هنع هللا انحارأ بتكا معن

 لوقي ‹ كفلخ نمو كيدي نيب نم ناكلمو « (1۸ ةيآلا : ق) € ديتع بيقر هيدل الإ لوق نم ظفلي
 ضباق كلمو « (١١ةيآلا : دعرلا) هللا رمأ نم هنوظفحي هفلخ نمو هيدي نیب نم تابقعم هل :  هللا

 سيل كيتفش ىلع ناكلمو ‹ كمصق هللا ىلع تربجت اذإو « كعفر هلل تعصضاوت اذإف « كتيصان ىلع

 «كيف يف ةيحلا لخدت نأ عدي ال كيف ىلع مئاق كلمو « ةي دمحم ىلع ةالصلا الإ كنم ناظفحي

 نال ءراهنلا ةكئالم ىلع ليللا ةكئالم نولدبتي مدآ ينب لك ىلع كالمأ ةرشع ءالؤهف كينيع ىلع ناكلمو

 «ليللاب هدلوو راهنلاب سيلبإو «يمدآ لك ىلع اكلم نورشع ءالؤهف «راهنلا ةكئالم ىوس ليللا ةكئالم
 . 

 یھتنا .

 :م انركذ امك مدآ ينبب نيلكوملا ةكئالملا ددع يف يأ :ش ( تفلتخا دق مهددع يف رابخألا نأل) :م

 مهيلع- ءايبنألاب نايإإلا مکح اذه مکح هبشأف يأ :ش ( -مالسلا مهيلع- ءايبنألاب نامبإلا هبشأف)

 امهيلع- دمحم مهرخآو مدآ مهلوأ ءايبنألا عيمجب تنمآ نايإلا ةملك يف لاقي ثيح- مالسلا

 مهیف مهنم نکی مل نم لوخد مزلی الئل اروصحم اددع دعی الو -مالسلا

 مهرثكأو نايبنامه : ليق ‹ نامقلو نينرقلا يذ يف امك اًقالخ ءايبنألا ضعب ةوبن يف نأل

 فلا ةئام ءايبنألا ددع :ليقو . حلاص كلم نينرقلا وذو «ميكح نامقلو « نييبنب اسيل امهنأ ىلع

 . اَفلأ نورشعو ةعبرأو

 مك هللا لوسر اي : تلق : لاق - هنع هللا يضر- رذ يبا نع يورو « رظن هلیلعت يف :تلق

 يف هیودرم نباو هحیحص يف نابح نبا هاور ثیدحلا . ( اًفلأ نورشعو ةعبرأو ةئام» : لاق ؟ءايبنألا

 . فيعض وهو نادعم نب ريفع هيفو [۷۷ ٤1٩ ريبكلا مجعملا » يف يناربطلا (۱)

 . نسح هدانسإو . )٤/ ٥۳ : ٠١( «روثنملا ردلا » رظنا (۲)
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 كسمتب وه - هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ . ضرفب تسيلو« اندنع ةبجاو مالسلا ةظفل ةباصإ مث

 نبا ثيدح نم هانيور ام انلو «« ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهميرحت » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب

 - هنع هللا یضر - دوعسم

 . (هريسفتا)

 وهو ةنس ليقو ‹ حصألا وهو : «طيحملا» يف لاق :ش (اندنع ةبجاو مالسلا ةظفل ةباصإ مث) :م

 حصيو يعازوألاو يروثلاو يعخنلاو بيسملا نب ديعس لاق هبو -هنع هللا يضر- يلع نع يورملا
 تحص مالسلا لبق ادمعتم مامإلا ثدحأ اذإ مساقلا نبا نعو « اهنودب ةالصلا نم جورخلا

 . هتالص

 ‹ دمحأ لاق هبو ضرف هدنع اهنإف :ش ( - هللا همحر - يعفاشلل اًئالخ ضرفب تسيلو ) :م

 مالسلا لاق ولامك همالس حصي مل مكيلع مالسلا فورح نم فرحب ثدحأ ول : يروثلا لاقو

 لطبتو فالخ الب هئزجي ال هنإف ‹ مهيلع مالسلا وأ مكيلع هللا مالس وأ كيلع يمالس وأ «كيلع

 يدرولا لاقو « ناهجو هيفف مالسلا مكيلع : لاق ول و« ضحم رهاظ هنم اذهو دمعت نإ هتالص

 عم هأزجأ نيميلا لبق راسيلاب أدب وأ ةدحاو نيتميلستلا ملس ولو « هؤزجي هنأ حيحصلاو نالوق
 . ىنعملا ربتعاو ةروصلا هذه يف ةيرهاظلا كرت دقف ةهاركلا

 ريبكتلا اهيرحت- مالسلا هيلع- هلوقب ) :م جتحي هللا همحر يعفاشلا يأ :ش ( كسمتي وهو ) :م

 بلاط يبأ نب يلع هاور ثيدحلا اذه نأ ةالصلا ةفص باب لوأ يف مدقت دقف :ش ( ميلستلا اهليلحتو

 فنصملا هب جتحاو -مهنع هللا يضر- سابع نب هللا دبعو ديز نب هللا دبعو يردخلا ديعس وبأو
 ال هنآ كلذ هجوو مالسلاةيضرف ىلع يعفاشلا هب جتحا انهو « مارحإلا ةريبكت ةيطرش ىلع كانه

 - ميلستلا اهليلحتو - هلوق كلذكف ريبكتلاب الإ ةالصلا يف لوخدلا حصي ال ناك ريبكتلا اهيرحت لاق

 «ةياردلا» بحاص لاق كلذكو فيعض هنأب يجورسلا هنع باجأو « هب الإ ةالصلا نم جرخي ال يأ

 ليقع نب دمحم نب هللا دبع ىلع « هرادم ذإ حصي ال ثيدحلا اذهب -هللا همحر - يعفاشلا قلعتو

 . ثيدحلا ةلقن دنع ةياورلا فيعض امهالكو باهش نب فيرط ديعس يبأ ىلعو

 «هنسحأو بابلا اذه يف ءيش حصأ ثيدحلا اذه لاق هاور ال يذمرتلا نإف كلذك سيل : تلق

 نع نيبتيو هفعض اًيعدم رخآ عضوم يف هكرتيو عضوم يف ثيدحب لدتسي نأ هجو الف اًضيأو
 . كلذ يف هجولا بيرق

 ةالصلا باب لوأ يف هركذ دقو :ش ( -هنع هللا يضر- دوعسم نبا ثیدح نم هانیورام انلو ) :م

 دمحأوا هننس» يف هجرخأ دواد اب نأ كانه انركذو ء- هنع هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع نع

 يف ةريخألا ةدعقلا ةيضرف يف كانه فنصلملا هب لدتساو « «هكردتسم» يف مكاحل او« هدنسم »يف

 : لاقف بجاو هظفل ةباصإ نأ ىلع انه اه هب لدتساو ةالصلا
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 ةيضرفلا تبثت ال هلثمبو اطايتحا هاور اب بوجولا انتبثأ انأ الإ بوجولاو ةيضرفلا يفاني رييختلاو

 . ملعأ هللاو

 -مالسلا هيلع -هلوق نم مهفي يذلا رييختلا يأ :ش ( بوجولاو ةيضرفلا يفاني رييختلاو ) :م

 انتبثأ انأ الإ ) :م هيلع بجاولا وأ ضرفلا ءاقب ىفاني كتالص تم دقف اذه تلعف وأ اذه تلق اذإ

 همحر -يعفاشلا هاور اب يأ :ش ( هاور اب ) :مةالصلا رخآ يف مالسلا بوجو يأ :ش ( بوجولا

 انلقف ةيلكلاب هب لمعلا كرت يف طايتحالا لجأل يأ :ش ( اطايتحا ) :م روكذملا ثيدحلاب -ىلاعت هللا

 يا و ) زم لوق تعم وهو ۽ احاول ریپ تیت اهنا تیضرپ لب ملو هب السلا بوجوب

 هلرقب مالسلا بوج يش يزارنألا لدتسا دقو ء دحاولا ريخب شيف سضرفلا نود بجاولاو يطق

 لالدتسا هجو نيبي ملو -مالسلا هيلع- يبنلا ةبظاومل مالسلا ظفل ةباصإ بوجوب انلق امنإو

 هلجر ىنث -ربخأ املف اًسمخ رهظلا ىلص ةي هللا لوسر نأ يور ام هلاق ام ثيدحبو -هبفنصلملا

 . ميلستب ال ةسماخلا ىلإ اهنم جرخ دقف نيتدجس دجسف

 سايقلا حصي ال : تلق . اًضرف امهيلك لعجن يرحتلا ىلع ليلحتلا سيقت ةت ال مل : تلق نإف

 هلال « «هلحمو هتغيصب صوصخم ضحم ءانثو ةصلاخ ةدابع ريبكتلا وهو مرحتلا هب عقي يذلا نأل

 .اضرف حلصف ةلبقلا لابقتسا عم يدؤي

 مالك ىلإ هجرحخأ موقلل اباطخ هنوك نكل ءانث حملص [.. .. . ] ناحراشلا ددرتف مالسلا امأو

 هرمأو « ةلبقلا نع فارحنالا عم يدؤيو « ةالصلا يف روظحم يف اروظحم ناك كلذكو «سانلا

 هسايق حصي ملف « ابجاو ناكف « ضرفلا نود لفنلا قوف هلعج هرمأ ددرت املف « ةدابعلا نم جورخ

 . ریبکتلاب

 ‹ ضرف يلصملا لعفب ةالصلا نم جورخلا لوقي ةفينح يبأ لوق ىلع لاكشإ انه اه : تلق نإف
 جورخلا يخركلا لاق : تلق « هبهذم ىلع لالدتسالا متي فكيف « هيفاني رييختلاو فنصملا لاق دقو

 ‹« جحلا نم جورخلاك ةبرق وه اب صتخال اًضرف ناك ول ذإ « هدنع ضرفب سيل يلصملا لعفب اهنع

 - ةفينح يبأ نع صوصنمب سيل ضرف يلصملا لعفب اهنم جورخلا نأ وهو خياشملا رثكأو يعدربلا
 نكي ال ءادألا نأل ىرخأ ةالص ءادأل اًضرف راص اغإ ديعس ىبأ لوق ىلع باوحلاو «- هللا همحر

 قوف امهبهذم ىلع لالدتسالا اذه لجأل ال ىرخأ ةالص لجأل اًسضرف لاقف « اهنم جورخل اب الإ

 ملو ةي يبنلا هملع ثيح يبارعألا ثيدحب ةلأسملا يف كسمتي ةفينح وبأو « « ةفينح يبأ بهذم

 . اعامجإ ضرفب سيل هنإف يناثلا ميلستلا ىلع سايقلابو « مالسلا ظفل ركذي

 ركذ ةدايزلا يفو « فالح الب هلوسرو هدبع هلوق ىلإ دهشتلا يف مامإلا عباتي قوبسملا : عورف
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 نع متسر نب ميهاربإ یورو « هداز رهاوخو يخركلا لام هيلإو هعباتيال هنأ يرودقلا
 ىلع يلصيو كلذب وعدي هنأ هنع ماشه ىورو « نآرقلا تاوعدب وعدي هنأ - هللا همحر-دمحم

 رركي نأ يخلبلا عاجش نب دمحمو هلوق يف ماشه هنعو « تكسي: مهضعب لاقو « ايب يبنلا

 دهشتلا رركي نأ يغبنيف عامتسا الب ةالصلا يف توكسلل ىنعم ال لاق « مامإلا ملسي نأ ىلإ دهشتلا

 . ةرم دعب ةرم

 يبنلا ىلع يلصي ليقو « عامتسا ريغ نم هيف تكسي يدتقملا نإف مايقلاب امهيلع لكشي : تلق
 اهلوأ يتلا تايآلا لثم نآرقلا يف ةروكذملا تاوعدلاب يتأي ءاش نإ رايخلاب وه مهضعب لاقو . ةي

 ضعب مامإلا لعفي له رظنيو مايقلاب ال مامإلا ملس اذإ مث « ةي يبنلا ىلع ىلص ءاش نإو « انبر
 : همظن يف ديربلا لاق « مامإلا عم ملسي الو هب قبس ام ءاضق ىلإ موقي هغارف نقيت اذإف هبشي ام

 عوطت اهدعب ناك نإ هعوطت نأ ىلإ مامإلا موقت ىتح ثكمت

 نوكيو هتالص تزاج همالس لبق ماق ولو « اهدعب عوطتي ال ناك نإ بارحملا ىلإ دنتسيو

 دعب ماق ولو «٠ يطيوبلا رصتخم» يف هيلع صن « نيتميلستلا دعب موقي يعفاشلا دنعو . اتيسم
 . زاج ىلوألا ةميلستلا

 عم ملسي :ةياور يف « ناتياور ةفينح يبأ نعف « ملسي ىتم يدتقملا نأ فنصملا ركذي ملو
 غارف دعب ملسي يدتقملا : يعفاشلا لاقو « همامإ مالس دعب ملسي : ةياور يفو « ريبكتلاك مامإلا

 ال طرش مالسلاب جورخلا ةين نإ : انلق نإ همالسب اًنراقم ملس ولف« ىلوألا ةميلستلا نم مامإلا

 نإ : انلق نإو « هتالط لطبت اذه ىلعف « ةعامحلا ةالص هل دقعنت ال مامإلا عم ربك ولامك « هئزجي

 مالسلاب ةالصلا نع جورخلا ةين بوجو يفو « هعم عكر ولامك هئزجتف ةبجاو ريغ جورحجلا ةين
 : ( طوسبملا» يف ركذو . ٠ مهتمتت » يفاذك « بجيال : يناثلاو « بجي :امهدحأ « ناهجو

 مالسب جرخيامهدنعامأ دمحم لوق وه : ليقو «مامإلا مالسب ةالصلا نم جرخي يدنقللا

 ال هدنعف « ةهقهقلاب هسفن مالس لبق مامإلا مالسب ءوضولا ضاقتنا نم فالحل ا ةرمث رهظتو . هسفن
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 ةءارقلا ىف لصف

 يفخيو « اًمامإ ناك نإ ءاشعلاو برغملا نم نييلوألا نيتعكرلاو رجفلا يف ةءارقلاب رهجيو : لاق

 ‹ ثراوتملا روثأملا وه اذه « نييرخألا يف

 ( ةءارقلا يف لصف ) :م

 لصفب ةءارقلا ماكحأ لعج اغنإ ‹ ةالصلا يف ةءارقلا ماكحأ نايب يف لصف اذه : يأ :ش
 ‹ برقلا :اهنمو « رهجلا : اهماكحأ نمو «اهريغ نود اهب تقلعت ماكحأ ةدايزل ةدح ىلع

 ام ىلع تاذلاب ام دقت يغبني ناكو . تاذلا ىلإ: يناشلاو ‹ تافصلا ىلإ عجري :لوألاف

 لماكلا لمتشي ردقلاو « لماكلا ءادألاب قلعتي رهجلا نأل « سكعلاب مدق انه اهو « تافصلاب

 . يدقتلاب ىلوأ لصألا وه يذلا لماكلاب قلعتلا ناكف «صقانلاو

 برغملا نم نييلوألا نيتعكرلاو رجفلا يف ) :م ةءارقلاب ىلصملا رهجي يأ :ش ( ةءارقلاب رهجيو ) :م

 نم نييرخألا نيتعكرلا يف يأ :ش ( نييرخألا يف يفخيو اًمامإ ) :م يلصملا يأ :ش ( ناك نإ ءاشعلاو

 صيصنتلا نأل برغملا يف نييلوألا هلوق نم مهفي هنأل « برغملا نم رثكألا ىلع هنيبي ملو « ءاشعلا

 . ةثلاثلا يف رهجلاب ةءارقلا يفني هيلع

 كلذ نوكي : تلق . نييرخألا يف يفخيو هلوق ركذ ىلإ جاتحي ناك ام اذه ىلعف: تلق نإف

 . ديكأتلل

 وه ىفخياميف ءافخإلاو ةروكذملا عضاوملا يف رهجلا يأ :ش (ثراوتتملا روشأملا وه اذه ) :م

 ىورامك« مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ثراوتملا -مالسلا هيلع- يبنلا نع يورملا

 ىتأ -مالسلا هيلع- ليربج نأ- هنع هللا يضر- سنأ نع ةداتق ثيدح نم « هننس » يف ينطقرادلا

 ةالصلا تضرف نيح ةالصلاب سانلل نذؤي نأ هرمأف سمشلا تلاز نيح ةكمب- مالسلا هيلع- يبنلا

 ام هللا لوسر فلخ سانلا ماقو «-مالسلا هيلع- يبنلا مامأ مالسلا هيلع ليربج ماقف«مهيلع

 هيلع -هللا لوسرو ةي هللا لوسرب سانلا متأف «ةءارقلاب اهيف رهجي ال تاعكر عبرأ ىلصف

 ال تاعكر عبرأ مهب ىلصف رصعلا تقو لخد ىتح لهمأ مث « مالسلا هيلع ليربجب متأي-مالسلا

 هيلع- ليربجب -مالسلا هيلع- هللا لوسر متأيو ةي هللا لوسرب نوملسملا عأي ةءارقلاب اهيف رهجي

 ةءارقلاب نيتعكرلا يف رهجي تاعكر ثالث مهب ىلص ىتح سمشلا تبجو ىتح لهمأ مث -مالسلا

 نييلوألا يف رهجي تاعكر عبرأ مهب ىلصف ليللا ثلث بهذ ىتح لهمأ مث« ةثلاثلا يف رهجي الو

 امهيف رهجي نيتعكر مهب ىلص رجفلا علط اذإ ىتح لهمأ مث« اهب نييرخألا يف رهجي الو ةءارقلاب

 . ° ڄءارقلاب

 نع رادج نب ديعس نب دمحم هيوري ثيدح اذه : ناطقلا نبا لاق « ٩)۱/ ۲٠۰( ننسلا» يف ينطقرادلا هاور (۱)

 =ةزمح وبأ ديعس نب دمحم نع يوارلاو لوهجم اذه ديعس نب دمحمو «سنأ نع ةداتق نع مزاح نب ريرج
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 ؛ تفاخ ءاش نإو « هسفن قح يف مامإ هنأل ؛ هسفن عمسأو رهج ءاش نإ ريخم وهف ادرفنم ناک نإو

 مامإلا اهيفخيو «ةعامحجلا ةئيه ىلع ءادألا نوكيل رهجلا وه لضفألاو « هعمسي نم هفلخ سيل هنأل

 ءرصعلاو رهظلا يف

 يف دواد وبأ امهجرخأ نارخآ نالسرم هيفو «ًالسرم ةداتق نع دیعس هاورو : ينطقرادلا لاق

 ةهج نم «هماكحأ» ىف قحلا دبع امهركذو «يرهزلا نع رخآلاو «نسحلا نع امهدحأ «هليسارم»

 . حصأ نسحلا لسرم نإ: لاقو دواد يبأ

 هسفن عمسأ :ش ( هسفن عمسأو رهج ءاش نإ ريخم وهف ًادرفنم ) :م يلصملا يأ :ش ( ناك نإو) :م

 نيينعم هسفن عمسأو هلوق ركذ اإ : يقانغسلا لاقو : ةعيرشلا جات لاق « «رهج :١ هلوقل ريسفت

 رهجي ال نأ بجي : ليقف هيلع دروأ رهج ءاش نإ : لاق امل هنآ وهو « ردقم لاؤس باوجل : امهدحأ

 انه اه ةلصاحن رهجلا ةدئاف نأب بيجأف « هعمسي دحآ هعم سیلو ¢ عامسإلل هنإف « رهجلا ةدئاف مدعل

 . كلذل رهجيف هسفن عمسي نأ وهو هردقب اضيأ

 دحأ هعم سيل هنأل رهجلا لك رهجي ال : «هطوسبم» يف مالسإلا رخف هركذ ام : يناثلاو

 نأ ال هريغ عمسي الو هسفن عمسأورهج ءاش نإ اذه ىلع هانعم ناکف رهجلا یندأب يتأي لب « هعمسي

 دسأو هجوأ ةعيرشلا جات مالك: تلق . بلاغلا يف هادع ام يفن ىلع لدي ةياورلا يف صيصختلا

 . یفخی ال ام ىلع

 « أرقي اًضيآ وهو أرقي مامإلا نأل :ش ( هسفن قح يف مامإ ) :م درفنملا يأ :ش ( هنأل) :م

 ریختیلف :ش ( هعمسي نم هفلخ سیل هنأل تفاخ ءاش نإو ) :م اذه كلذكف هريغب دتقم ريغ مامإلاو

 ‹ لضفأ ناك ماقأو نذأ ول اذهو :ش ( ةعامجلا ةئيه ىلع ءادألا نوكيل رهجلا وه لضفألاو ) :م

 رصتخم حرش يف يرودقلا لاقو «حصألا يف اهب رهجي نأ لضفألا : «ةريخذلا » يفو

 تفاخبي ةيراهنلا لفاونلا يفو « هريغ عمسي ال هنأل « مامإلا لثم رهجلا يف غلابي ال :«يخركلا
 يفو «اهيلع زيمتيالف ضئارفلل عابتا اهنأل « لضفأ رهجلاو : «طيحملا» يفو « ليللاب ريخيو
 . ةتفاخملاو رهجلا نيب نوكت نأب ليللا لفاون يف لضفألا: «ةريخذلا»

 . هقح ىف ةتفاخم لا تزاج نذأ املف « هسفن قح يف اًمامإ درفنملا ناك اذإ: تلق نإف

 . هرهجك هتتفاخم تناکف « هریغ نود هل ةءارقلا نأل :تلق

 اوناك رافكلا نأ هيف لصألا نأل :ش ( رصعلاو رهظلا يف ) :م ةءارقلا :ش (مامإلا اهيفخيو) :م

 لاز نإو ةنسلا هذه تتبث مث ءرذعلااذهل امهيف رهجلا كرتف رصعلاو رهظلا يف ىذألل نيدعتسم

 . لاح رخآلل فرعي الو ءارفلا قاني نب سنوي نب سیردإ=
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 ‹ ةعومسم ةءارق اهيف تسيل يأ ؛ « ءامجع راهنلا ةالص ١ : مالسلا هيلع هلوقل ؛ ةفرعب ناك نإو

 . نيملسملا ةرثكب رذعلا

 . ةنيدملاب الإ اهالص ام- مالسلا هيلع- هنأل تلق ؟ نيديعلاو ةعمحجلا يف رهج اذامل : تلق نإف

 رهظلا يف ةءارقلاب رهجي ناك ترألا نب بابخ نأ «هفنصم »يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ ركذو

 نوهقفي لوألا فصلا ناكف ريبج نب ديعس فلخ تيلص : لاق محازم نب دمحم نعو .رصعلاو
 . نايفخي الو رصعلاو رهظلا يف ةءارقلاب نارهجي ةمقلعو دوسألا ناكو « رصعلاو رهظلا يف هتءارق

 يف رهجي لجرلا نع ءاطعو ًادهاجمو ًادمحمو مساقلاو اًلاسو مكحلاو يبعشلا تلأس رباج نعو

 ملو رصعلاو رهظلا يف رهج ءاش نإ ةداتق نعو . وهس هيلع سيل : اولاقف ؟ رصعلاو رهظلا

 نم متيأر اذإ» : لاق هنأ ةا يبنلا نع ةريره يبأ نع هدانسإب نيهاش نب صفح وبأ ىورو

 ريشب نب ىيحي نع ؟هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا ىورو .« ذفتلاب هومجراف راهنلا ةالص يف ةءارقلاب رهجي

 . «رعبلاب مهومرا *: لاقف «راهنلاب ةءارقلاب نورهجي اًموق انه اه نإ « هللا لوسر اي : اولاق

 رهجي كلام نعو ةفرعب يلصي مامإلا ناك نإو يأ لصولل نإ ةملك :ش ( ةفرعب ناك نإو ) :م

 . اًيفوتسم يتأي نآلاو « ةعمجلا يف امك ميظع عمجب يدؤي هنأل « تافرعب عمجل اب

 نع عوفرم ثيدحب سيل اذه :ش ( « ءامجع راهنلا ةالص » : مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقل ) :م

 يف قازرلا دبع هاورو ‹« لصأ هل سيل لطاب اذه :۲ةضورلا» يف يوونلا لاقو . ايب يبنلا

 ةديبع ابأ تعمس : لاق يرزجلا يركلا دبع نع رمعم لاق ةديبع يبأو دهاجم لوق نم هفنصم

 . ءامجع راهنلا ةالص :دهاجم لاقو « ءامجع راهنلا ةالص :لوقي

 يف لعجو ءءامجع راهنلا ةالص :لاق - هنع هللا يضر - سابع نبا نع «ةريخذلا» يفو

 هب لدتسا اغإو« ىرصبلا نسحلا مالك نم ءامجع راهنلا ةالص : «ىئافلا» يفو « نيبرخغملا

 اولعج -مهنع هللا يضر- ةباحصلا رباكأ كردأ نمو لوألا نرقلا نم ناك ال نسحلا نأل ءانباحصأ

 .مالسلا هيلع- لوسرلا نم عومسملاك همالك

 ءامجعلاو .رهجلاب ةءارق راهنلا ةءارق يف تسيل يأ :ش ( ةعومسم ةءارق اهيف تسيل يأ) :م

 اذهل هريسفتو ملكتي ال يذلا مجعألا نأ اهنوك نم ءامجعلاب تهبش « مجعألا ثينأت دملاب

 رسف «نيتالصلا نيتاه يف ةءارق ال لاق هنإف- امهنع هللا يضر- سابع نبا لوق نم زارتحالا

 انلق لاق ةربخس نب هللا دبع نع«هحيحص)» ىف يراخبلا ةيأور انلو « امهيف ةءارق [ال] ثيدحلا

 ؟كلذ نوفرعت متنك مب :انلق « معن: لاق ؟رصحلاو رهظلا يفأرقي ةي هللا لوسر ناک له بابخا

 )١( ةعوفرملا رارسألا » [۳۸] ينتفلل «تاعوضوملا ةركذت» رظنا (۲۳۲۱ ۲۳١[ .
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 ‹ نيديعلاو ةعمحجملا يف رهجيو . هانيورام هيلع ةجحلاو - هللا همحر - كلال فالخ ةفرع يفو

 يف درفلاب رابتصعا « ريختي ليللا يفو « تفاخب راهنلاب عوطتلا يفو رهجلاب ضيفتسملا لقنلا دورول
 هل لمكم هنأل اذهو «درفنملا قح

 . هتي بارطضاب لاق

 (هانيورام هيلع ةجحلاو ) :م تافرعب عيمجلاب رهجلاب لوقي وه :ش ( كلامل فالخ ةفرع يفو ) :م

 هيلع دروأو لمكألا لاق . ءامجع راهنلا ةالص هركذ يذلا وهو هانيور ام كلام ىلع ةجحلا يأ :ش

 ةعمجلا هنم صخ ماع وهف ملس نئلو « يرصبلا نسحلا مالك نم وه اغإو ثيدحب سيل هنأب
 نأ اولقنو مهبتك اوألم انباحصأأ نأب بيجأو « ةعمجلا ىلع سايقلاب اهصيصخت زوجيف نيديعلاو
 تبث ولو « عدبلاو ءاوهألا لهأ نم اوسيلو ةءارقلا مدعب هرسفي ناك - هنع هللا يضر - سابع نبا

 ناكو ةنيدملاب تضرف ةعمجلا نأل ةصوصخم ةعمجلاو ناديعلا سيلف « كلذ اولعف ال مهدنع هدانسإ

 ثيدحلا لهأ نأل ءرظن هيف : تلق . دايعألا اذكو زوجي ال سايقلاب خسنلاو « اًصيصخت ال احسن

 .انركذ امك عوفرم ثيدحب سيل روكذملا نأ ىلع اوقبطأ

 ‹ رشتنملا عئاشلا لقنلا يأ :ش ( رهجلاب ضيفتسملا لقنلا دورول نيديعلاو ةعمحجلا يف رهجيو ) :م

 نب بيبح ثيدح نم يراخبلا الإ ةعامجلا هاور ام هنمف « رشتنم يأ ضيفتسم ثيدح اذه لاقي

 كبر مسا حبس * ةعمجلا مويو نيديعلا يف أرقي ناك : ال هللا لوسر نأ ريشب ثب نب نامعنلا نع ملاس

 - رمع ينلأس لاق يثيللا دقاو يبأ نع ملسم هاور ام هنمو . (ةيشاغلا ثيدح كاتأ له # و 4 ىلعألا

 نآرقلاو فاقب أرقي ناك : لاقف ‹ رطفلاو ىحضألا يف ةي هللا لوسر أرقي ناك ام - هنع هللا ىضر

 ةيآلا هنم عمسف رهظلا مالسلا هيلع يبنلا فلخ يلصي ناك : يناثلا يفو « ةعاسلا تبرتقاو « ديجملا

 هللا يضر -يلع نع ثراحلا نع يقهيبلا هاور ام هنمو . تايراذلاو نامقل ةروس نم تايآلا دعب

 . "ةنسلا نم ةنابجلا ىلإ نيديعلا يف جورخلاو « ةنسلا نم نيديعلا ةالص يف رهجلا لاق -هنع

 يفو) :م روكذملا رثألل رهجلا هركي ىتح اًمتح يفخي يأ :ش ( تفاخي راهنلاب عوطتلا ىفو ) :م

 رهجلا نيب عوطتملا ريخي ليللاب عوطتلا ينو يأ :ش ( درفنملا قح يف درفلاب ًارابتعا ريحتي ليللا
 عم رييختلا ينعأ كلذك درفنملا : تلق . (طوسبملا» يف اذك « لضفأ رهجلا نكلو « ءافخإلاو

 . انهاهاذكف رهجلا ةيلضفأ

 :م عوطتلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م درفنملا ضرفب ليللاب عوطتملا رابتعا يأ :ش ( اذهو ) :م
 اًيش اهنم كرت ناك نإف ةالصلا نع بساحي ام لوأ دبعلا نأ يورو . ضرفلل يأ :ش ( هل لمكم )

 . ةنجلا لخداو اهنم ضئارفلا تلمك تدجو نإف ؟ةلفان هل نودجت له يدبع ىلإ اورظنا لاقي

 نباو نيعم نبا هبذكو لب فيعض روعألا ثراحلا و ٩ )۳/ ۲۹٠( یربکلا ننسلا» يف ف يقهيبلا : ًادج فیعض (۱)

 . ينيدملا
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 لعف امك ءرهج اهيف مأ نإ سمشلا عولط دعب اهالصف ءاشمعلا هتتاف نمو . هلاعبت نوكيف

 ‹ ةعامجب سيرعتلا ةليل ةادغ رجفلا ىضق نيح « ةي هللا لوسر

 ‹ ضرفلل اعبت عوطتلا نوكيف ‹« ضرفلل ًالمكم عوطتلا ناك اذإ يأ :ش ( هل اًعبت نوكيف) :م

 ريصي يدنجلاك « هل اعبت حلصي اميف عوبتملا يف مكحلاك عباتلا يف مكحلا نوكي نأ يعدتست ةيعبتلاو

 مكح نعًآزارتحا هل اًعبت حلصي اميف انلوقب انديق اغإو « رصملا يف همامإ ةماقإل ةزافملا يف اًميقم

 داسف ىلإ كلذ ىريال اهدسفأو رهظلا يف عرش مث رهظلا لبق عبرألا ىلص اذإ هنإف « داسفلاو زاوجلا

 ةأدتبم ةيرحت امهنم ةدحاو لكل ناك امل اًضيأ ضرفلا ليمكتل اهتيعرش تناك نإو « اهلبق ةنسفا

 داسفب دسفت ثيح يدتقملا ةالص نع ازارتحا ةينبم ريغ انلوقو . ىرخألا ىلع امهدحأ ةنيبم ريغ

 . ةأدتبم ةيرحت امهنم دحاو لك ةالصل تناك نإو مامإلا ةالص

 ‹ خسنلا ضعب يف سيل ءاشعلا يف أرق نمو هلوق ىلإ اذه :ش ( ءاشعلا هتتاف نمو ) :م

 يف مالسإلا رخف لاق ثيح «ريغصلا عماجلا» لئاسم لصأ نم كلذ نأ ال« اهركذ باوصلاو

 ةالص يأ - ءاشعلا هتتاف نمو - هلوق لئاسم ركذ مزتلا فنصملاو باتكلا ةلأسم هذه :«هعماج»

 دمحأو روثوبأ لاق هبو ةءارقلاب يأ :ش ( رهج اهيف مأ نإ سمشلا عولط دعب اهالصف ) :م ءاشعلا

 . رذنملا نباو

 رهج امك ىأ :ش ( ةعامجب سيرمتلا ةليل ةادغ رجفلا ىضق نيح ا هللا لوسر لعف امک ) :م

 ثيدح يف امك «ةعامجب سيرعتلا ةليل ةادغ ىضق رجفلا ةالص ىلص نيح ةءارقلاب ةي هللا لوسر

 نذأ مث « اهرح الإ مهظقيأ امو هيف سمشلا عولط دعب رجفلا ىضق- مالسلا هيلع- هنإف « ةداتق يبأ

 هاور ‹ موي لك عنص امك عنصف «ةادغلا ىلص مث نيتعكر ةَ هللا لوسر ىلصف ةالصلاب لالب

 . تئاوفلا ءاضق يف رهجلا ىلع ليلد هيفو دمحأو ملسم

 نع ناميلس يبأ نب دامح نع رفعج وبأ انربخأ «راثآلا» باتك يف نسحلا نب دمحم یورو

 راصنألا نم لجر لاقف ؟ةليللا انسرحي نم لاقف هي هللا لوسر سرع» : لاق يعخنلا ميهاربإ

 الإ اوظقيتسا امف هانيع هتبلغ حبصلا نم ناك اذإ ىتحح مهسرحف مكسرحأ هللا لوسر اي انأ : باش

 تميقأ مث « نيتعكر ىلصو نذأف نذؤملا رمأو هباحصأ ًاضوتو ًأضوتف هللا لوسر ماقف سمشلا رحب
 . “ بةو يف اهب يلصي ناك امك ةءارقلاب اهيف رهجو هباحصأب رجفلا ىلصف « ةالصلا

 . ةكم قيرطب ةليل ةَ هللا لوسر سرع »: لاق ملسأ نب ديز نع« ًأطوملا »يف كلام ىورو

 سانلا اهيأ اي» : -مالسلاو ةالصلا هيلع- لاق مث « مهتالصو مهمايقو مهمون يف ثيدحلا ركذف

 يف اهلص اف اهيلإ غرف مث اهيسن وأ ةالصلا نع مكدحأ دقر اذإف « اهدرام ءاش ولو انحاورأ ضبق هللا نإ

 . لضعم وهو فعض هيف ةفينح يبأ خيش ناميلس يبأ نب دامح (1)
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 وأ « امتح ةعامحجلاب امإ صتخي رهجلا نأل ‹ حيحصلا وه « ريختب الو « اًمتح تفاخ هدحو ناك نإو

 يفو « رهجلاب حيرصتلا دمحم ةياور يفف « نالسرم نسحلا نب دمحم هاور يذلاو اذه ٩ «اهتقو
 . ناكرألا ءافيتسا ىلع نكييو «رهحلا ىلع هلمح نكي كلام ةياور

 سرع : هنم لاقي ‹ ةحارتسالاو مونلل ةلزن ليللا رخآ رفاسملا لوزن - سيرعتلا- : هلوق

 ةفيلحلا يذ سرعم يمس هبو « سيرعتلا عضوم سرعلاو سرعأ : هيف لاقيو « اًسيرعت سرعي

 . لحر مث حبصلا هيف ىلصو ةي يبنلا هب سرع

 سمشلا عولط دعب ىلصو ءاشعلا ةالص هتتاف يذلا ناك نإو يأ :ش ( هدحو ناك نإو ) :م

 ‹ بوجولا يأ « متحلا هجو ىلع يأ :ش ( اًمتح ) :م ةءارقلاب ىفخأ يأ :ش ( تفاخ ) :م هدحو

 . ةتفاخملاو رهجلا نيب يأ :ش ( ريختي الو ) :م هتبجوأ يأ ىشلا هيلع تمتح ردصم متحلاو

 يف مالسإلا رخف ركذامع هبزرتحاو ‹ حيحصلا وه ءافخإلا يأ :ش ( حيحصلا وه ) :م

 اذكو لضفأ رهجلاو « ءاش نإ رهجي نأ هل لب « متحب تسيل ةتفاخملا نأ «ريغصلا عماجلا حرش»

 عماجلل » مهحورش يف ناخ يضاقو يبوبحملاو يشاترمتلاو يسخرسلا ةمئألا سمش هركذ

 ‹ تقولا يف ءادألاو ةعامجلا ةنس رهجلا نأل تفاح هدحو ىلص ولو ناخ يضاق لاقو « «ريغصلا

 وهو تقولا يف امك لضفأ رهجلاو اهيف ريخي مهضعب لاقو . تقولا جورخ دعب رهجي الو
 يف اذكف لضفأ رهجلاو ريختي درفنملا ءادألا يفو ءءادألا قفو ىلع نوكي ءاضقلا نأل حيحصلا

 تقو ربتعي سكعلا ىلع وأ راهنلاب اهءاضق دارأو ليللا ةالص هتتاف ول : يعفاشلا لاقو ءءاضقلا

 هباحصأ ضعب لاقو . رهجي ليللاب ىضق نإو رسي راهنلاب ىضق نإف « هبهذم رهاظ وهو ءاضقلا
 يف اذك اهيف رسأ راهنلا ةالص يف ناك نإو ءاهيف رهج ليللا ةالص يف ناك نإف « تاوفلا تقو ربتعي

 ةالصلا يف امآ صوصخم ةءارقلاب رهجلا نأل يأ :ش ( اًمتح ةعامحجل اب امإ صتخي رهجلا نأل ) :م

 :م ةالصلا تقوب صتخي نأ امإو يأ :ش ( تقولاب وأ ) :م بوجولا يأ متحلا ليبس ىلع ةعامجل اب

 دحأ يأ :ش ( امهدحأ دجوي ملو ) :م ءافخإلاو رهجلا نيب :ش ( رييختلا هجو ىلعو درفنملا قح يف)

 كلذو ةعامجلاامإ رهجلا ببس نأ هلصاحو درفنملا قح ىف تقولاو ةعامجلا يأ امهو نيروكذملا

 ال يضاقلا درفتملاو « ةتفاخملاو « رهجلا نيرمألا نيب درفنملل رايخ هيف كلذو تقولا امإو « متح

 . رهجي الف تقولا الو ةعامجلا ال هقح يف دجوي

 اعنام يغبني رهجلا نأ ملسن ال لاقي نأب يدنع عونم «ةيادهلا »بحاص لوق: يزارتألا لاقو

 . ًاضيأ لضعم وهو « ةنئافلا ةالصلا ءاضق باب» «ًأطوملا» يف كلام هاور (1)
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 أرق نإو ‹ نييرخألا يف دعي مل « باتكلا ةحتافب أرقي ملو «ةروسلا نييلوألا يف ءاشعلا يف ارق نمو

 ‹ةروسلاو ةحتافلا نييرخألا يف أرق اهيلع دزي ملو ةحتافلا

 ءاضقلاو؟ اذه لثم لاقي فيكو « ىتش للعب ًالولعم نوكي نأ زاج مكحلا نأل « ببسلا نم لاق ام
 ميقيو نذؤي هنأ ىرت الأ ءاضقلا لاح اذكف ءادألا لاح رهجلا نع لئس ناك درفنملاو تئافلا يكحي
 ريغ ةرابعب هنع باجأ مثاذه يزارتألا مالك لمكألا ذخأ : تلق « ءادألا يف امكف ءاضقلا يف
 نأ زوجي ال مل كلذ يف رصحنمب سيل ببسلا نأب عنيو فنصملا ليلعت ركذ دعب لاقف « هترابع

 ؟ درفنملا قح يف اًضيأ زاوجلل اًببس ءادألا ءاضقلا ةقفاوم نوكي

 اهيلع لدي صن الو عامجإلاب تباث رهجلا ببس نم فنصللا هركذ ام نأب هنع باجي نأ نكييو

 « لطاب اذهو عرشلا عضو يف ةكرشلا ىلإ عزني وهو ءادتبا يأرلاب ببس تابثإ نوكي اببس اهلعجف
 حيحصلا وه هلوق ىنعم نوكيف حيحصلا وهو اًمتح هنوكب مكحلا ىلع فنصملا لمح اذه لعلو
 .زاوجلا ىلع تاياورلا رثكأ نإف « ةياور ال ةيارد حيحصلا ينعي

 دنع نإف « كلذك يناثلا نم ةيقب يفو « ىفخي ال رظن لوألا يف عامجإلا ىوعد يف : تلق
 نأب لوقلا مهضعب لاقو . ءادألا تقول رابتعالا يناولحلا دنعو « ءاضقلا تقول رابتعالا يعفاشلا
 ىلع لدي زاوجلا ىلع تاياورلا رثكأ نإف هلوقو -مالسلا هيلع- يبنلا لعفب دودرم تقولا ةنس رهجلا
 . ةياور ال ةيارد حيحصلا ىنعم لوقي فيكف « زاوجلا ىلع ةياورلا دوجو

 يأ :ش ( نييرخألا يف دعي مل باتكلا ةحتافب أرقي ملو ةروسلا نييلوألا يف ءاشعلا يف أرق نمو ) :م

 . ضقي مل يأ - دعي مل - هلوق ينعي ةريخذلا» يفو . نييرخألا نيتعكرلا يف ةحتافلا ةءارق دعي مل
 ‹ يضقيف ةبجاو ةحتافلا ةءارق نأل سكعلا ىلع باوجلا نوكي نأ يغبني : نابأ نب ىسيع لاقو

 يبأ نع ىور هنأ نسحلا نعو . ءاضقلاب ىلوأ بجاولاف « اعبت الإ ىضقت الف ةنس ةروسلا ةءارقو
 ىلع ةبترم اهنألف ةروسلا امأو :- هللا همحر- ىسيع لاق امكف ةحتافلا امأ ٠ امهيضقي هنأ ةفينح
 . اهكرتب وهسلا دوجس بوجو ليلدب اضيأ ةبجاو يهو ةنسلا قفو ىلع ةحتافلا

 يف أرق ):م ةروسلاًأرقي مل ينعي ةحتافلا ىلع يأ :ش ( اهيلع دزي ملو ةحتافلا أرق نإو ) :م
 ةعامس نبا ىورو . ةياورلا رهاظ يف ةروسلاو ةحتافلاب ينعي :ش ( رهجو ةروسلاو ةحتافلا نييرخألا

 يفو ءاهئادآ ةفص ىعارف دؤم ةحتافلا يف هنأل ةصاخ ةروسلاب رهج هنأ فسوي يبو ةفينح يبأ نع
 ةعكر يف ةتفاخملاو رهجلا نيب اعمج نوكي الو ءادألا يف رهجي امك ةروسلاب رهجيف ضاق ةروسلا
 ةروسلا ةءارق نأ مهب رهنما وهو ةياورلا رها جوو ؛ عورشم ريخ فااذو ه ةقوقحو ةروص لح د

 (ريغصلا ماجا يف اذك «دحاو مايق يف ةءارقلا ةررص فلتخي فيك ةعافلاب رهجي ةروسلاب

 «ةتقاخملاو ةروسلاب رهجلا باوجلا نم رهاظلا نأ «طوسبملا» يف مالسإللا خيش ركذو « ناخ يضاقل
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 يضقي ال : - هللا همحر - فسوي وبأ لاقو - هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو

 : نيهجولا نيب قرفلا وهو امهلو « ليلدب الإ ىضقي ال هتقو نع تاف اذإ بجاولا نأل امهنم ةدحاو

 ةحتافلا بترتت نييرخألا يف اهاضق ولف ةروسلا اهيلع بترتي هجو ىلع تعرش ةحتافلا ةءارق نأ

 هجولا ىلع اهؤاضق نكمأ هنأل « ةروسلا كرت اذإ ام فالخب عوضوملا فالخ اذهو « ةروسلا ىلع

 ‹ عورشملا

 اهؤادأ عرش دقو ءادأ ةحتافلاو « كلذك يضقيف رهجلا ةفصب تماق دقو ءاضق ةروسلا نأل ‹ ةحتافلاب

 رهج وهو يخلبلا هركذ ام حيحصلا وهو لاقف يشاترمتلا مامإلا هركذ كلذكو ةتفاخملا ليبس ىلع

 نيباتكلا نيذه ةياورل اًملاخم اعيمج امهب رهجلا نم فنصملا هركذ ام ناكف «ةحتافلا نود ةروسلا

 . “ةمئألا سمش طوسبمو» ناخ يضاق مامإلا هركذ امل اًقفاومو « اًضيأ مالسإلا رخف ةياورو

 امهمحر- دمحمو ةفينح يبأ دنع ) :م ةحتافلا ءاضق نود ةروسلا ءاضق يأ :ش ( اذهو ) :م

 نأل) :م ةروسلاو ةحتافلا نم يأ :ش ( امهنم ةدحاو يضقب ال « هللا همحر » فسوي وبأ لاقو «-هللا

 ليلدلا طرش نم نأل ‹ ليلدلا دجوي مل انه اهو :ش ( ليلدب الإ ىضقي ال هتقو نع تاف اذإ بجاولا

 فرصي ىتح نييرخألا يف ةعورشم ريغ ةروسلاو « هيلع ام ىلإ هلام فرصي ىتح لثم هل نوكي نأ

 ريبكت الب قيرشتلا مايأ ريغ يف اهيضقي قيرشتلا مايأ نع تتاف اذإ ةالصلا نأ ىرت ال « هيلع ام ىلإ
 نيب قرفلا وهو ) :م - هللا امهمحر -دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م . مايألا رئاس يف هل

 وه ريخألا هجولاو ‹ ةحتافلا نود ءاشعلا لوأ ىف ةروسلا ةءارق وه نيهجولا دحأ :ش ( نيهجولا

 . نييلوألا يف اهدحو ةحتافلا ةءارق

 يف ةحتافلا ةءارق تعرش ينعي :ش ( ةروسلا اهيلع بترتي هجو ىلع تعرش ةحتافلا ةءارق نأ ) :م

 اهركذف ةحتافلا يسن اذإ هنأ ىرت الأ «ةروسلا ةءارق اهتءارق ىلع بترتي هجو ىلع نييلوألا نيتعكرلا

 .ةروسلا ديعيو اهأرقي هيف وأ عوكرلا لبق

 عقت ينعي :ش ( ةروسلا ىلع ةحتافلا بترتت نييرخألا يف ) :م ةحتافلا يأ :ش ( اهاضق ولف ) :م

 نأل :ش ( عوضوملا فالخ ) :م ةروسلا ىلع ةحتافلا بترت يأ :ش ( اذهو ) :م ةروسلا بيقع ةحتافلا

 يناثلا عفشلا يف يتلا ةحتافلا بترتب ضقونو : لمكألا لاق «ةحتافلا ىلع ةروسلا بترت عوضوملا

 نأ وه عوضوملا فالح هلوق عنم يف ضقنلا نايب صخلم يقانغسلا نم ذخأ اذه : تلق . هرخآ يأ

 صخلمو « عورشم لوألا عفشلا نم ةيناثلا ةعكرلا يف ةروسلا ىلع يناثلا عفشلا يف ةحتافلا بترت

 ىلع ةحتافلا ةءارق يف مالكلا اغإو هيف مالكلا سيلو « ءاعدلا هجو ىلع متركذ ىذلا نأ باوجلا

 . نآرقلا ةءارق هجو

 ةروسلاو ةحتافلا نييرخألا يف رقي هنإف « نييلوألا يف :ش ( ةروسلا كرت اذإ ام فالخب ) :م

 :ش (عورشملا هجولا ىلع ) :م نييرخألا يف ةروسلا ءاضق يأ :ش ( اهؤاضق نكمأ هنأل ) :م اًضيأ
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 ريغف ةرخؤم تناك اذإ اهنأل . بابحتسالا ةظفلب لصألا يفو « بوجولا ىلع لديام انهه ركذ مث

 نأل ؛ حيحصلا وه ءامهب رهجيو ‹ هجو لك نم اهعوضوم ةاعارم نكي ملف ةحتافلاب ةلوصوم
 نأ : ةتفاخملا مث ‹ ىلوأ ةحتافلا وهو لفنلا رييغتو « عينش ةدحاو ةعكر يف ةتفاخملاو رهجلا نيب عمجلا

 - هللا همحر -يناودنهلا رفعج يبأ هيقفلا دنع اذهو « هريغ عمسي نأ :رهجلاو هسفن عمسي

 . اهيلإ اهمامضناو ةحتافلا ىلع ةروسلا بترت نأ وهو

 ام ) :م «ريغصلا عماجلا» يف ىأ :ش ( انه اه) :م هللا همحر دمحم ركذ ىأ :ش ( ركذ مث ) :م

 . ةروسلاو ةحتافلا نييرخألا يف أرق هلوق وهو :ش ( بوجولا ىلع لدي

 بوجولا يف رابخألاو ربغلا ظفلب ركذ هنأل : تلق ؟بوجولا ىلع اذه لدي فيك : تلق نإف

 لصألا يفو ) :م . بجاو يناثلا عفشلا يف ةروسلا ءاضق نأ ىلع لدف « فرعام ىلع رمألا ليلد

 يف ةروسلا يضقي نأ يلإ بحأ هلوق وهو «« طوسيملا» يف ركذو يأ :ش ( بابحتسالا ظفلب

 اذإ ) :م ةروسلا نأ وهو «بابحتسالا هجو نايب اذهو « ةروسلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م نييرخألا

 ةحتافلاب لصفلا عوقول ىلوألا :ش ( ةحتافلاب ةلوصوم ريغف ) :م ةحتافلا نع :ش ( ةرخؤم تناك

 . ىلوألا ىف ةحتافلاو ةبناثلا ىف ةروسلا نأل « ةحتافلاب ةلوصوم ريغ يهف يأ « ةيناثلا

 ركذي ملو ءاضقلا يف :ش ( هجو لك نم ) :مةروسلا ةاعارم يأ :ش ( اهتاعارم نكي ملف ) :م

 وهو رخآ عورشم ريغ رمأ ىلإ يضفي هنأل « هدعبل ةحتافلا ىلع ةمدقتم نوكت نأ وهورخآلا هجولا

 مهضعب هيلإ بهذ نإو ‹ ةحتافلا ىلع ةروسلا ميدقت

 وه ) :م يناثلا عفشلا يف ةروسلا ىضق اذإ ةروسلاو ةحتافلاب يأ :ش ( امهب رهجیو ) :م

 ال ةروسلاب رهجي هنأ فسوي يبأو ةفينح يبأ نع ةعامس نبا ىور امع هب زرتحا :ش ( حيحصلا

 :ش ( عينش ةدحاو ةعكر يف ةتفاخملاو رهجلا نيب عمجملا نأل ) :م ىصقتسم هيف مالكلا رم دقو ‹ةحتافلا

 ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( ىلوأ ةحتافلا وهو لفنلا ريبغتو ) :م رهاظلا بسحب هجوم ريغ يأ

 رصحني عينشلا اذه عافترا نأ ملسن ال نكل عينش نيرمألا نيب عمجلا نأ انملس لاقي نأ هريدقت

 . ًالصأ رهجي ال هنأ دمحم نع هتياور يف ماشه لاق اميف امهنيب عمجلا مزلي ال هنأل متلق اميف

 رييغت متلق اميفو « لفنلا ةفص ىلإ بجاولا ةفص رييغت ماشه لاق اميف نأ باوجلا ريرقتو

 . رييغتلا كلذ نم ىلوأ رييغتلا اذه ناكف « قحأ لفنلا ةفص رييغتو بجاولا ىلإ لفنلا ةفص

 رهجلاو ةتفاخملا دح يف . فالتخالا نايب ىلإ اذهب راشأ :ش ( هسفن عمسي نأ ةتفاخملا مث ) :م

 نأ رهجلاو ) :م ةءارقب سيلو ةمحمح كلذ نود ام نأل هسفن ئراقلا عمسي نأ ةتفاخملا دح : لاقف

 يذلا يأ :ش ( اذهو) :م ةالصلا جراخ وأ هبنجب ةالصلا يف ريغلا كلذ ناك ءاوس :ش ( هريغ عمسي

 مامإلا دنع يأ :ش ( -هللا همحر- يناودنهلا رفعج يبأ هيقفلا دنع ) :م رهجلاو ةتفاخملا دح نم انركذ

 . خلبب ةعلق ءاهلا رسكب ناودنه ىلإ هتبسنو رفعج يب
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 عمسي نأ رهجلا ىندأ : يخركلا لاقو « توصلا نودب ةءارق ىمسي ال ناسللا ةكرح درجم نأل

 باتكلا ظفل يفو ‹«خامصلا نود ناسللا لعف ةءارقلا نأل ‹ فورحلا حيحصت ةتفاخملا ىندأو «هسفن

 اذه ىلإ ةراشإ

 ىرت امك وهف هنذأ ىلإ لصاولا :ش ( توصلا نودب ةءارق ىمست ال ناسللا ةكرح درجم نأل ) :م

 درجم : يناودنهلا لاق لمكألا لاقو . ةعومسملا تايفيكلا نم رهجلاو ةتفاخملا نم دحاو لك لعج

 ىأر نم نإف « رظن هيفو اًقرعالو ةغلال ىنعي « ةءارق توصلا نودب ىمسي ال ناسللا ةكرح

 . اًنيش هنم عمسي مل نِإو « ارقي هنأ هنع ربخي هيتفش كرحي شرطألا يلصللا

 دارملا سيل هنأل امهيلك فرعلاب الو ةغللاب هلوق ديق ام يناودنهلا نأل ‹رظن هرظن يف : تلق

 لاق يناودنهلا لوقبو « هتءارق بطاخعملا مهفي مل نإو ئراق شرطألاو . بطاخللا ةدافإ ةءارقلا نم

 مل نإو مفلا نم توصلا جورخ - هللا همحر - دمحأو يسيرملا رشب طرشو « يعفاشلاو لضفلا

 هيف ىلإ هنع امهدحأ ىندأ ول ىتح ةلمجلا يف اًعومسم نوكي نأ طرشب نكلو « هنذأ ىلإ لصي

 : جس

 لاق هبو :ش ( فورحلا حيحصت ةتفاخملا ىندأو ‹ هسفن عمسي نأ رهجلا ىندأ :يخركلا لاقو ) :م

 يفو . فورحلا حيحصتب اوفتكاو « اًضيأ كلام لوق وهو « شمعألاب فورعملا يخلبلا ركب وبأ

 كيرحت الب هئزجي ال : ىخركلا لاق ىتح فورحلا حيحصتو ناسللا كيرحت نم دب الو « ةريخذلا»

 . حصأو سيقأ يخركلا لوقو : اولاق . ناسللا

 «نذألا قرخ وهو ميلا فيفختو داصلا رسكب :ش ( خامصلا نود ناسللا لاعف ةءارقلا نأل ) :م

 نم ةتفاخملا لعج ىرتامك يخركلاف «هسفن نيسلابو : يرهوجلا لاق . اهسفن نذألا لاقيو

 دجوي ةباتكلا نأب هيلع ضرتعاو : لمكألا لاق . ةعومسملا تايفيكلا نم رهجلاو ةرصبملا تايفيكلا

 فورحلا حيحصت لعجت مل هنأل دساف اذهو ‹ توصلا مدعل ةءارق ىمست الو فورحلا حيحصت اهب

 . ناسللا لعف ةءارقلا نأل هلوق ىلإ ىرت الأ « ةءارق ناسللاب فورحلا حيحصت لب ةءارق اًقلطم

 . انركذ امك هكيرحت ناسللا لعف نم دارملا : تلق

 «(طوسبملا» هنم دارملا ليقو « «يرودقلا رصتخم» ظفل يفو يأ :ش ( باتكلا ظفل يفو ) :م

 يف لاق ثيح يخركلا لوق يأ :ش ( اذه ىلإ ةراشإ ) :م رهظأ لوألاو «ريغصلا عماجلا» ليقو

 . تفاخ ءاش نإو ء«هسفن عمسأو رهج ءاش نإ « ريخم وهف ًادرفم ناك نإو «يرودقلا رصتخم))

 فورحلا حيحصت نأ ملعف ىرت امك سفنلا عامسإ نود ام ةتفاخملا ىندأ لعج هنأ هيلإ ةراشإلا هجو

 دنعف ؟ال مأ هتالص زوجت له هسفن عمسي ملو فورحلا ححص اذإ اميف رهظت فالخلا ةرمثو . فاک

 ءاش نإو هسفن يف أرق ءاش نإ لصألا يف دمحم ةرابع امأو . ال يناودنهلا دنعو زوجي يخركلا

 : نيهجول هسفن عامسإ ريغ هسفن يف ةءارقلا نأ ىلع لدي اذهو « هسفن عمسأو رهج

۳۰١ 



 ام ىندأو . كلذ ريغو « ءانثتسالاو قاتعلاو قالطلاك قطنلاب قلعتي ام لك لصألا اذه ىلعو

 ةيآوأ راصق تايآ ثالث : الاقو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ةيآ ةالصلا يف ةءارقلا نم ئزجي

 « ةيآلا نود ام ةءارق هبشأف « هنودب اًئراق مسي ال هنأل ‹ ةليوط

 نماًمسق سيل رهجلاو ‹ ةتفاخم هسفن يف ةءارقلاو ًارهج هسفن عامسإ لعج هنأ :امهدحأ
 يف ةءارقلل اًميسق هسفن عامسإ لعج لوقن وأ « نيتلمجلا الك ىلع لوألا لمح نكي الف ةتفاخلا

 . هل اًمسق نوکی ال ءيشلا میسقو « هسفن

 ًأرق ءاش نإ هلوق نم ًادافتسم ناكل هسفن ىف ةءارقلا يف ًالخاد هسفن عامسإ ناك ول : يناثلاو
 يف ربتعم ريغ فرعلاو « ةدئافلا نع اًيلاخ ًاراركت - هسفن عمسأ ءاش نإو - هلوق نوكيف هسفن يف

 . هنم دب ال هسفن عامسإ : رفعج وبأ لاق «ينانيغرملا»يفو . هبرقي نم

 قطنلاب قلعتي ام لك ) :مروكذملا فالتحالا اذه ىلعو يأ :ش ( لصألا اذه ىلعو ) :م

 افالخ يخركلا دنع قالطلا عقي هسفن عمسي ملو قلاط تنأ هتأرمال لاق نأب :ش ( قالطلاک
 اًقالخ يحركلا دنع قتعي هسفن عمسي ملو رح تنأ هدبعل لاق نأب :ش ( قاتعلاو ) :م يناودنهلل

 نإ رح تنأ هدبعل لاق وأ « هللا ءاش نإ قلاط تنأ هتأرمال لاق نأب :ش ( ءانثتسالاو ) :م يناودنهلل

 . طرشلا ىف فالخلا كلذكو . لاحلا يف ناعقي يناودنهلا

 ةدجس بوجوو ةيمستلاو جحلا مارحإو ريبكتلاو نيميلاو ءاليإلا لثم :ش ( كلذ ريغو ) :م

 نإو دسفي ال فورحلا ححصي ملو هتالص يف ملكت نإو « قطنلاب قلعتيام كلذ وحنو ةوالتلا

 فالخلا ىلع عيبلاو ‹دسفيال لضفلا نب دمحم لوق ىلعودسفي ال فورحلا ححص

 مloNl......... ] باضصنلا يفو . يرتشملا عمسي نأ عيبلا يف حيحصلا : ليقو . روكذملا
 . لكلا عمسي نأ رهجل او ًارهج نوكي ال : لاق ‹ ةتفاخملا هالص يف نالجر وأ لجر ةءارق عمسي

 ةريصق وأ ةليوط تناك ءاوس ةيآ ةءارق يأ :ش ( ةيآ ةالصلا يف ةءارقلا نم ئزجي ام ىندآو ) :م
 يف اهركذ - هللا همحر - دمحأ نع ةياور وهو -هنع هللا ىضر -:ش ( ةفينح يبأ دنع ) :م
 زوجي ام ىندأ دمحمو فسوي وبأ لاقو يأ :ش ( ةليوط ةيآ وأ راصق تايآ ثالث : الاقو ) :م . ؟ينغملا»
 ال هنأل) :م ةفينح يبأ نع ةياور وهو ةليوط ةيآ وأ راصق تايآ ثالث ةءارق ةالصلا يف ةءارقلا نم
 روكذملا نودب ًافرع ًائراق ىمسي ال يلصملا نأل يأ :ش ( ةيآلا نود ام ةءارق هبشأف هنودب ًاًئراق ىمسي

 ئراقو ‹ فراعتملا ىلإ فرصني قلطملاو « ةقلطملا ةءارقلاب رومأم هنأل ةليوط ةيآ وأ تايآ ثالث نم

 . ةيآلا نود ام أرق اذإ زوجت ال امك ردقلا كلذب ةالصلا زوجت الف اًقرع اًئراق ىمسي ال ةريصقلا ةيآلا
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 نودام نأ الإ لصف ريغ نم ۲١( ةيآلا : لمزملا ) 4 نآرقلا نم رسيت ام اوءرقاف ¥: ىلاعت هلوق هلو

 ‹ جراخ ةيآلا

 ةيآلا : لمزملا ) ( نآرقلا نم رسيت ام اوءرقاف  ىلاعت هلوق ) :م ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 مسا هيلع قلطي ام لوانتي هقالطإبو اًقلطم ةءارقلاب انرمأ ىلاعت هللا نأ هنايب :ش (لصف ريغ نم ٠

 ةياور يفو «هريغ نم نيقلتلا دصق الو هباوج الو دحأل باطخلا دصق اهب رعشي ال ةدوصقم ةءارقلا

 يه ةياورلا هذهو « نآرقلا مسا هيلع قلطي الف سانلا مالك يف دجوي اهنود ام نأل ةدحاو ةيآ هنع

 لصألا ةياور : ىلوألا : تاياور ثالث ةفينح يبأ نع كلذ يف نأ لصاحلاو «نتملا يف ةروكذملا

 وه : يرودقلا لاق « ةءارقلا مسا هلوانتي ام وهو يرودقلا ةياور : ةيناثلاو . نيبحاصلا لوقك

 . ليلقب نآرقلا نم ءيش سيلف نآرقلا نم كعم ام ارقا : لاق هنإف سابع نبا لوق وهو « حيحصلا

 ةريصق ةيألا تناك ولو «ةليوط وأ ةريصق تناك ةيآ يأ ةيآ ةءارق وهو «ميبانيلا» يف هلاق ام : ةثلاثلاو

 دنع ةيآ اهنم دحاو لك نإف ءنون وأ داص وأ فاق لثم ادحاو اًقرح وأ ناتماهدم لثم ةدحاو ةملك

 . ءارقلا ضعب

 ىمسي هنأل : يئاولحلا لاقو «هئزجي ال هنأ حصألا : ينانيغرملا لاق « هيف خياشملا فلتخا

 هلل دمحلا : هلوق الإ نسحي ال لجرلا ناك اذإ : فسوي يبأ نع «ينخملا رداون» يفو . اًتراق ال اداع

 همحر-ةفينح يبأ لوق وهو هتالص زوجتو اهرركي الو ةعكر لك يف ةدحاو ةرم اهؤرقي نيملاعلا بر

 يبأ دنع حيحصلا ةحتافلا نودب ةنيادملا وأ يسركلا ةيآأرق ول :“ ينانيغرملا ىواتف» يفو . -هللا

 ىلع خياشملا ةماعو « نيدلا دامع يضاقلا دنع كلذ نإف «هئزجي ال هنأ - هللا همحر - ةفينح

 . اهزاوج

 ال :ليق «ةفينح يبأ لوق ىلع هيف خياشملا فلتخا نيتعكر يف ةنيادملا وأ يسركلا ةيآ أرق ولو

 . راصق تايآ ثالث ىلع ديزي اهضعب نأل زوجي : ليقو . ةمات ةيآ ةعكر لك يف أرقي مل هنأل هئزجي

 ىواتف» يفو «زوجي ال ةمات ةيآ ردق غلب ىتح اًرارم ةيآ نم ةدحاو ةملك وأ نيترم ةيآ فصن أرق ولو

 - ةفينح يبأ عوجر تبث دقو . عامجإلاب ةدحاو ةليوط ةيآ وأ راصق تايآ ثالث ةءارق «يفسنلا
 عم ةحتافلا ارقي ملام ةتباث ةيهاركلا امأ « زاوجلا دحأ اذه «ةيردبلا» يفو . ةيآ نع - هللا همحر

 يفو . هوركم ناتیآ وأ ةيآ اهعمو اهدحو ةحتافلا ةءارق :«يواحطلا حرش» يفو . تايآ ثالث

 . ةنسلا ةماقإ قح يف تايآ ثالث ةلزنمب ةليوط ةيآ راركت :« طوسبملا»

 نم دارملا ناك ول : لاقي نأ وهو ردقم لاؤس باوج اذه :ش ( جراخ ةيآلا نود ام نأ الإ) :م

 ام قالطإ نأل « ةيآلاب زاج امك ةيآلا نود ام زاجل لصف ريغ نم ةقلطم نآرقلا نم رسيت ام : هلوق

 نآرق وهام ةءارقلا نم لماكلاو « لماكلا ىلإ فرصني قلطملا نأل قالطإلا نع جراخ ةيآلا نود

 هتءارق زوجي هنآ یرت الأ« اًمکح نآرقب سيلف ةقيقح اًتآرق ناک نإو ةيآلا نود امو « اًمكحو ةقيقح

 . هيلإ قلطملا فرصني الف «فلتخملا»و «« نويعلا» يف كلذب صن « ضئاحلاو بنجلل

۳۳ 



 هيلع يبنلا نأ يور امل  ءاش ةروس يأو باتكلا ةحتافب أرقي رفسلا يفو . هانعم يف تسيل ةيآلاو

 نألف ةالصلا رطش طاقسإ يف رثأ رفسلل نالو « نيتذوعملاب رفس يف رجفلا ةالص يف أرق » مالسلا
 « ىلوأ ةءارقلا فيفخت يف رثؤي

 :م اهسايق زجي مل كلذك ناك اذإف « ةيآلا نود ام ىنعم يف يأ :ش ( هانعم يف تسيل ةيآلاو) :م

 ضراوعلا نم هنأ عم رفسلا يف ةءارقلا مكح مدق :ش ( ءاش ةروس يأو باتكلا ةحنافب ارقي رفسلا يفو)
 ةيآلا ةءارق وهو هلبق يتلا مكحلل ةبسانم هل تناكف ةءارقلا ةلق ةنظم هنأل .ريخأتلاب قتيلأ وهو
 . ليلقلا نم غارفلا دعب اهيف اهلخدي نأ دارأف ةريثك رضحلا ةءارق ماكحأ نأل وأ« ةدحاولا

 دواد وبأ هاور ثيدحلا اذه :ش ( نيتذوعملاب رفس يف رجفلا ةالص يف أرق ةَ يبنلا نأ يور ال) :م

 نب ةبقع نع ةيواعم ىلوم مساقلا ثيدح نم ةذاعتسالا يف يئاسنلاو نآرقلا لئاضف يف «هننس» يف
 ةبقع اي: يل لاقف « رفسلا يف هتقان ةي هللا لوسرل دوقأ تنك : لاق - هنع هللا يضر - رماغ

 ةالصل لزن املف : لاق سانلا برب ذوعأ لقو « قلفلا برب ذوعأ لق: ينملعف اتئرق نيتروس ريخ كملعأل
 يومألا يشرقلا نمحرلا دبع وه مساقلاو . ثيدحلا . «سانلل حبصلا ةالص امهب ىلص حبصلا
 «هحيحص »يف نابح نبا هاورو « يرذنملا هلاق دحاو ريغ هيف ملكتو نيعم نبا هقثو يماشلا مهالوم
 . «هکردتسم» يف مكاحلاو

 ةنظم رفسلا :ش (ىلوأ ةءارقلا فيفخت يف رثؤي نألف ةالصلا رطش طاقسإ يف رثأ رفسلل نألو) :م

 طاقسإ يف ارثأ رفسلل نأل اًيمآ رفاسملا ناك نإو «ةءارقلا تففخو هيلع مكحلا ريدأف فيفختلا

 رهظأ ةالصلا نم ءزج يه يتلا ةءارقلا فيفخت يف هريثأتو فيفختلل تايعابرلا نم نيتعكرلا

 ةفينح يبأ قرط يف ركذ ال فلاخم ليلعتلا اذه : ليق نإف : لمكألا لاق . فيفختلا ىلإ ىعدأو

 بيجأ انه كاذ امو اينا فيفختلا دوجوب انه اه لدتسا ثيح ساجنألا باب يف ثاورألا ةلأسم يف

 يف هريثأت رهظ ءيش لك نأل « ةلالدلاب ًالمع ةءارقلا فيفختب لمعلا نأب نيعضوملا نيب قرفلاب

 ةرورضلا نإف تاودألا فالخب لصألل اًعبات هنوكل ىلوأ فصولا يف هريثأت روهظ ناك لصألا

 . ةيناث لمعت الف اهب اهتنؤم تفكو ةدم فيفختلا فصو يف تلمع

 الأ ةلمجلا عم ال ءةلعلا عم رودي مكحلا نأ وهو « رخآ باوج هلو يباتعلا هركذاذه : تلق
 نأل ‹ رظن فنصملا ليلعت يف ليقو «ةلعلا دوجول رارقلاو نمألا عم رفسلا يف رطفلا حابي هنأ ىرت
 ثيدحل نيتعكر تبجو لصألا نم رفسلا ةالص لب انبهذم ىلع هطاقسإ يف رثأام رفسلا

 هاور .رضحلا يف تديزو رفسلا يف ترقأف نرتعكر تضرف ةالصلا نأ - اهنع هللا يضر-ةشئاع

 . ملسم
 ناك نإو ‹ فيفختلا لجأل نيتعكر ىف رفسلا ىلع هكرتو «يدبعت رمأ رضحلا يف هتدايز :تلق

 . فيفختلا ىلإ هجو لك عم كلذ يف رمألا : لاق نيتعكر عرش لصألا يف

u: 



 ‹ جوربلا ةروس وحن رجفلا يف أرقي رارقو ةنمأ يف ناك نإو « ريسلا نم ةلجع ىلع ناك اذإ اذهو

 ةيآ نيعبرأب نيتعكرلا رجفلا يف رضحلا يف ارقيو . فيفختلا عم ةنسلا ةاعارم هنكمي هنأل « تقشناو

 ‹ نيتس ىلإ نيعبرأ نم ىوريو « باتكلا ةحتاف ىوس ةيآ نيسمخ وأ

 م. ءاش ةروس يأو باتكلا ةحتافب أرقي رفسلا يفو « هلوق نم انركذ ام ينعي :ش (اذهو) م

 هريس يف لاجعتسا ىلع يأ :ش (ريسلا نم ةلجع ىلع) :م يلصي يذلا رفاسملا يأ :ش ( ناك اذإ)

 . هتعامجب قوحلل لجعتسيف «هفاخي عبس وآ «ودع هءارو ناك وأ «لزنملا لوصول

 لآ) (اًساعن ةنمآو) : ىلاعت هلوق هنمو نمأ يأ ميملا حتفب :ش (ةنمأ يف ناك نإو) م

 ( رارقو) :م ةزمهلا مضب ةنمألا كلذكو « دحأ لكب قثي يذلا اًسضيأ ةنمألاو « ٤ ٠٠١( ةيآلا :نارمع

 يهو «جوربلا تاذ ءامسلاو # ينعي :ش ( تقشناو جوربلا ةروس رجفلا يف أرقي ) :م ناكم يفو :ش

 . ةيآ نورشعو سمخ يهو (تقشنا ءامسلا اذإ # ةروسو ‹ةيآ نورشعو ناتن

 يف أرق -مالسلا هيلع- هنأ يه ةنسلا ةاعارم :ش ( فيفختلا عم ةنسلا ةاعارم هنكمب هنأل) :م

 لثج ارقي نمآ يف رفاسملا ناك اذإف «رجفلا ةالص يف (تقشناو « €جوربلا# ةروس لثمب رضحل ا

 ‹ رفسلا يف بولطملا فيفختلا لوصح عم ةنسلل اًيعارم نوكيف« رجفلا ةالص يف ةروسلا هذه

 . ةقشملا نيع وه يذلا

 :ش (باتكلا ةحتاف ىوس ةيآ نيسمخ وأ « ةيآ نيعبرأب نيتعكرلا يف رجفلا يف رضحلا يف ارقيو) :م

 «ةدحاو ةعكر يف أال نيتعكرلا يف نوكت نيسمخلا وأ « ةيآ نيعبرألا نأ ىلإ ةراشإ ةرابعلا هذه يف

 ةياور يف .ةيآ نيرشعو ةسمخو « نيعبرألا ةياور يف ةيآ نورشع رجفلا نم ةعكر لك يف نوكيف
 . نيسمخلا

 ةروس تخلب : لاق يلجعلا قورسم نع« طوسبملا» يف ركذ هنإف راثآلا فالخ اذه :تلق نإف

 هلمح نكي الو «رجفلا ةالص يف امهايإ هتءارق ةرثكل ةي هللا لوسر يف نم €تبرتقا و «ق»

 هب رم دقو ‹ ةعكر يف ةمات ةروس ةءارق بحتسملا نأل «ةعكر يف €ق# ةروس ضعب أرق هنأ ىلع

 ةروس أرق امل ةا هنإف ةئام ىلإ نيتس نم باتكلا يف ام ىلع يلجعلا هاور ام ىلع لمحي :تلق

 ناكف « اهبراقي وأ اهلداعي ام ةيناثلا يف أرقي نأك ةيآ نوسمخو عبرأ يهو ىلوألا ةعكرلا يف قل

 ةروس أرقي ةايكهنإ :لاقو «مالسإلا خيش طوسبم» يف رسف اذهلو ةئام ىلإ برقي امهعومجم

 فالتخال بابلا اذه يف عقاولا فالتخالا نأ لصاحلاو . ىلوألا ةعكرلا يف €تبرتقا# وأ .€ق#

 . ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع ءىجي ام ىلع «راثآلاو رابخألا

 يف رجفلا يف أرقي هنأ ةفينح يبأ نع يور هنأ اذهب دارأ :ش ( نيتس ىلإ نيعبرأ نم یوریو) م



 «نيعبرأ ىلاسكلابو ةئام نيبغارلاب أرقي هنآ قيفوتلا هجوو رثألا درو كلذ لكبو ةئام ىلإ نيتس نمو

 لاغشألا ةرثك ىلإو «اهرصقو يلايللا لوط ىلإ رظني ليقو ‹ نيتس ىلإ نیسمخ نیب ام طاسوألابو
 ءاهتلقو

 يبأ نع ىوريو يأ :ش (ةئام ىلإ نيتس نمو) :م . نیتس یل ةیآ نیعیرآ نم نیتھکرلا یف رشا
 يأ :ش (رثألا درو كلذ لكبو) :م ةيآ ةئام ىلإ ةيآ نيتس نم أ رقي هنأ هنع نسحلا اهاور اًضيأ ةفينح
 - ركب ابأ نأ ىرت الأ ءرثألا درو رضحلاو رفسلا يف رجفلا يف  ةءارقلا يف ريداقما نم انركذ ام لكب
 سمشلا تداك -هنع هللا يضر- رمع هل لاق املف « ةرقبلا ةروس رجفلا يف أرق - هنع هللا يضر

 ةروس أرق - هنع هللا يضر- رمعو «ءنيلفاغ اندجت مل تعلط ول : لاقف « هللا لوسر ةفيلخ اي علطت
 «عكرف ةربعلا هتقنخ « ۸٠١( ةيآلا : فسوي) هللا ىلإ ينزحو يشب وكشأو * ىهتنا املف «فسوي

 ملأ ب رجفلا انب ىلصف اجاجح - هنع هللا يضر - رمع عم انجرخ : لاق هنأ ديوس يبأ نع يورو

 . 4 شیرق فاليإل» (فيك رت

 اهيأ اي لق : ًأرقف رفسلا يف رجفلا -هنع هللا يضر- رمع انب ىلص : لاق نوميم نبا نعو
 ةا هللا لوسر باحصأ ناك : لاق ميهاربإ نع شمعألا نعو « 4دحأ هللا وه لق و € نورفاكلا
 . راصقلا روسلاب رفسلا يف نوأرقي

 يذلا هلل دمحلا# ليئارسإ ينب رخآب رجفلا رفسلا يف دوعسم نبا انب ىلص : لاق لئاو يبأ نعو
 . ةبيش يبأ نبا كلذ ركذ اذك «عكر مث « ١١١( ةيآلا : ءارسإلا) 4 دلو ذختي مل

 : هجوأ ةثالثب كلذ هجو ركذ دقو « تيور يتلا تاياورلا نيب يأ :ش (قيفوتلا هجوو) :م

 (ةئام) :م مامإلاو ةءارقلا لوط عامس يف :ش (نيبغارلاب أرقي) :م مامإلا يأ :ش (هنأ) :م هلوق : اهدحأ
 عمجيو ءليوطتلا مهيلع لقي الف « دابعلاو داهزلا مه نيبغارلا نأل ءرثكأ وأ ةيآ ةئام يأ :ش

 . رافسإلاو سيلغتلا نيب اذه يف مامإلا

 :ش (نيسمخ ىلإ نیعبرآ نم) :م نالسک عمج وهو «یلاسکلاب أرقيو يأ :ش (یلاسکلابو) :م
 :م مهتبغر ةلقل « مهيلع لقشي هنأل ء اذه ىلع ديزي الو « ةيآ نيسمخ ىلإ ةيآ نيعبرأ نم يأ
 ءالؤه نيب لب « اًدج ىلاسك الو نوبغار ال مهو « سانلا طاسوأب ًارقيو يأ :ش (طاسوألابو)

 . ةيآ نيتس ىلإ ةيآ نيسمح نيب ام يأ :ش ( نيتس ىلإ نيسمخ نيب ام) :م طسو عمج وهو « ءالؤهو

 . ةيآ نيعبرأ اهيف أرقيو فيصلا يلايل اهرصقأو :ش ( اهرصقو يلايللا لوط ىلإ رظني : ليقو) :م
 هوجو نم ثلاثلا هجولا وه :ش (اهتلقو لاغشألا ةرثك ىلإو) :م ةيآ نيتس وأ ةيآ نيسمخ فيرخلا يفو
 يدؤي ريثكلا لاغتشالا دنع ليوطتلا نأل « اهتلقو سانلا لاخشأ ةرثك ىلإ رظني هنأ وهو « قيفوتلا

 : ىرخأ هوجو انه اهو « ةنسلا كرت ىلإ



 تقو هنأل ؛ هنود وأ لصألا ىف لاقو ‹ تقولا ةعس ىف امهئاوتسال كلذ لثم رهظلا ىفو : لاق

 يفو ‹ لصفملا طسوأب امهيف ارقي ءاوس ءاشعلاو رصعلاو . لالملا نع ازرحت هنع صقنيف لاغتشالا

 يبأ ىلإ - هنع هللا يضر - رمع باتك هيف لصألاو ‹ لصفملا راصقب اهيف أرقي كلذ نود برغملا

 رصعلا يفو ‹ لصفملا لاوطب رهظلاو رجفلا يف ارقا نأ : - هنع هللا يضر - يرعشألا ىسوم

 ‹ لصغملا راصقب برغملا ىفو «لصغملا طاسوأب ءاشعلاو

 . ةردقلا بسحب رصقلاو لوطلا يف مامإلا لاح ىلإ رظني : لوألا

 ىلع ديزي ال كلذ فالخ ناك نإو « ةئام أرقي توصلا نسح مامإلا ناك نإ رظني : يناثلا

 . نيعبرألا

 . فوخلاو نمألا بسحب تقولا لاح ىلإ رظني : ثلاثلا

 ام لثم رهظلا ةالص يف ارقي يأ :ش ( كلذ لثم رهظلا يفو) :م «عماج ل ا» يف يأ :ش (لاق) :م

 ناک هنأ يورو « ةدجسلا ¢ ليزنت ملا » رهظلا يف ارقي ناك ئ هنأ يور دقو «رجفلا ةالص يف أرق

 :م رجفلا يف ارقي ام لثم رهظلا يتعكر يف أرقي ناك هنآ ىلع لدف (ليزنت ملا  رجفلا يف ارقي

 . تقولا ةعس يف رصعلاو رهظلا ءاوتسال يأ :ش ( تقولا ةعس يف امهئاوتسال)

 رهظلا يف أرقي وأ يأ :ش (هنود وأ ) :م «طوسبملا »يف دمحم لاق يأ :ش ( لصألا يف لاقو) :م

 :م رجفلا فالخب :ش (لاغتشالا تقو) :م رهظلا نأل يأ :ش ( هنأل) :م رجفلا يف أرقي ام نود

 ليلقت ىلإ ةيضفملا ةلالملا نع ازارتحا يأ :ش (لالملا نع ازرحت) :م رجفلا نع يأ :ش (هنع صقنيف)

 . ةعامجلا

 (لصفملا طاسوأب امهيف ًأرقي) :م ةءارقلا مكح يف نايواستي ينعي :ش ( ءاوس ءاشعلاو رصعلاو) م

 تاذ ءامسلاو# ىلإ تارجحلا نم لصفملا لاوطو «ىحضلا ىلإ تروك نم لصفملا طاسوأو :ش

 هنآ الإ «ناخ يضاقاو «يبوبحللا عماج» يف اذك ءنآرقلا رخآ ىلإ ىحضلا نم راصقلاو #جوربلا

 ثيدح يف اذه يور : يباطخلا لاق « فاق نم لاوطلا لوأ : ليق «ناخ يضاق عماج» يف ركذ

 «هيف لوصفلا ةرثكل لصفملا يمسو «بيرغ وهو ةيثاجلا نم هنأ ضايع يضاقلا ىكحو . عوفرم
 . هيف خوسنملا ةلقل : ليقو

 يف ةءارقلا ريدقت يف يأ :ش (هيف لصألاو لصفملا راصقب اهيف أرقي كلذ نود برغملا يفو) :م

 رجفلا يف ارقا نأ - هنع هللا يضر- يرعشألا ىسوم يبأ ىلإ - هنع هللا يضر- رمع باتك) :م ةالصلا

 هل اذه :ش ( لصفملا راصقب برغملا يفو «لصفملا طاسواب ءاشعلاو رصمعلا يفو « لصغملا لاوطب رهظلاو

 نب يلع نع يروثلا نايفس انربخأ «هفنصم» يف قازرلا دبع ىورف « هجولا اذه ريغب نكلو «لصأ

۷ 



 دقوريخأتلا امهيف بحتسي ءاشعلاو رصعلاو « اهب قيلأ فيفختلاو ةلجعلا ىلع برغملا ىنبم نألو

 . طاسوألاب امهيف فقويف « بحتسم ريغ تقو يف ليوطتلاب ناعقي

 حبصلا يفو «لصفملا طاسوأب ءاشعلا يفو « لصفملا راصقب برغملا يف أرقا نأ يرعشألا ىسوم
 رهظلا يفو «لصفملا لاوطب حبصلا يف ارقا نأ : هظفلو نيهاش نبا ىورو . لصفملا لاوطب
 . لصفملا راصقب برغملا يفو «لصفملا طاسوأب

 هنأ -هنع هللا يضر - رمع نع يورو ‹«حبصلا يف ةءارقلا تايآ يف هباتك يف يذمرتلا لاقو

 نب هللا دبع همسا يرعشألا ىسوم وبأو « لصفملا راصقب برغملا يف ارقا نأ ىسوم يبأ ىلإ بتك
 . ةنس نيتسو ثالث نبا وهو « نيعبرأؤو نينثا ةنس تام « سيق

 (ريخأتلا امهيف بحتسب ءاشعلاو رصعلاو اهب قيلأ فيفختلاو ةلجعلا ىلع برغملا ىنبم نألو) م

 يضر - رمع نبا نع يورو « موجنلا كابتشا ىلإ اهعوقو نم اًفوخ لاجعتسالا ةلجعلاب دارأ :ش
 نبا هاور €دحأ هللا وه لق# و ¢ نورفاكلا اهيأ اي لق # برغم ا يف أرقي ةي هللا لوسر ناك - هنع هللا
 .  ةجام

 «روطلاب برغملا يف أرقي ةا هللا لوسر تعمس : لاق معطم نب ريبج ثيدح يف :تلق نإف

 . يئاسنلا هاور «نيتعكر يف اهمسقو فارعألا برغم ا يف أرق ةا هنعو

 نورثؤي مهنأ تقو يف نينمؤملا لاوحأ نم ملعيةايبيبنلا ناكف « لاوحألا بسحب اذه :تلق
 ريخأت بحتسيو «تيقاوملا باب يف فنصملا ركذ دق بحتسم ريغ تقو يفو« لوطيف ليوطتلا
 يف ركذو «هدعب اهتهاركل لفاونلا ريثكت نم هيف ال فيصلاو ءاتشلا يف سمشلا ريغتت مل ام رصعلا
 ناعقب دقو ) : م هلوقب ذئنيح فنصملا ليلعت مث . ليللا ثلث لبق ام ىلإ هريخأت بحتسي هنآ ءاشعلا
 ىلإ هريخأت نأل ءاشعلا يف شام ريغو رصعلا يف رهاظ شام :ش ( بحتسم ريغ تقو يف ليوطتلاب

 لصحي ةءارقلا يف ليوطتلابف مونلا تقو اهتقو نأ هيف حيحصلا ليلعتلاو حابم ليللا فصن

 (امهيف تقويف) :م ذئنيح مهيلع مونلا ةبلخل ةعامحجلا يف ليلقتلاو ريفنتلا لصحي ريخأتلابو ءريخأتلا
 ناك »:ةديرب يبأ نعو «لصفملا طاسوأب يأ :ش (طاسوألاب) :م ءاشعلاو رصعلا تقو يف يأ :ش
 ‹ يذمرتلاو يئاسنلا هاورو ««اهوحنو اهاحضو سمشلاو : ةرخآلا ءاشعلا يف أرقي ةا يبنلا

 تاذ ءامسلاو» رصعلاو رهظلا يف أرقي ناك هنأ »: ةرمس نب رباج نعو . نسح ٹیدح : لاقو
() . ٤ 

 هنسحو يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأ هاور (قراطلاو ءامسلاو*و (جوربلا .

 . باوصلاب ملعأ هللاف « هتاور ضعب هيف أطخأ لاق ينطقرادلا نأ الأ ةحصلا هرهاظو [۸۳۳] هجام نبا هاور (۱)

 قيرطلا هذه نمو . ًاعوفرم aces ةرمس نب رباج نع برح نب كامس نع دامح نع ]۸٠٥[ دواد وبا هاور (۲)

 . مالك هيف برح نب كامسو فنصملا هنع ركذ امك نيسحتلا ركذي ملو ]۳٠۷[ يذمرتلا هجرحأ
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 : لاق . ةعامجلا كاردإ ىلع سانلل ةناعإ « ةيناثلا ىلع رجفلا نم ىلوألا ةعكرلا ليطبو : لاقو

 - دمحم لاقو - هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو « ءاوس رهظلا اتعكرو

 نأ يور ال ‹ اهلك تاولصلا يف اهريغ ىلع ىلوألا ةعكرلا ليطي نأ ىلإ بحأ : - هللا همحر

 نأ امهلو « « اهلك تاولصلا يف اهريغ ىلع ىلوألا ةعكرلا ليطب ناك» : مالسلا هيلع يبنلا

 ‹ ةلفغو مون تقو هنأل رجفلا فالخب « رادقملا يف نايوتسيف ةءارقلا قاقحتسا يف ايوتسا نيتعكرلا

 يفو :ش (ةيناشلا ىلع رجفلا نم ىلوألا ةعكرلا ليطيو) :م لصألا يف دمحم يأ :ش (لاقو) :م

 نيب يوسي -هللا همحر- يعفاشلا دنعو < انباحصأ نيب قافتالاب اذهو لوطيو خسنلا ضعب

 راتخاو -هللا مهمحر- ةيعفاشلا نم نورثكألا لاق هبو «بذهملا» يف ركذ اهلك ةالصلا يف نيتعكرلا

 ىلعاوقفتاو « ةعبارلاو ةلاثلا نيبو امهنيب ةيوستلا حصألاو «ةضورلا» يفو دمحم لوق يوونلا

 . ىلوألا ىلع ةيناثلا لوطي نأب سأب ال : لاق هنإف « اكلام الإ ىلوألا ىلع ةيناثلا ةلاطإ ةيهارك

 نأل ءةعامجلا كاردإ ىلع سانلل ةناعإلا لجأل يأ :ش ( ةعامجلا كاردإ ىلع سانلل ةناعإ) :م

 . ةعامجلا سانلا كرديل ىلوألا ةعكرلا ليوطت بحتساف < ةلفغو مون تقو رجفلا تقو

 ةلاط إلا يف ناتيوتسم رهظلا نم نايلوألا ناتعكرلا يأ :ش (ءاوس رهظلا اتعكرو : لاق) :م

 لصألا فالخ حيجرتلا ذإ اهرادقم يف نايوتسيو ةءارقلا بوجو يف ايوتسا امهنأل ‹رصقلاو

 رهظلا يف ةا هتءارقو ةرمس نب رباج ثيدح بيرق نع انركذ دقو انركذ ال رجفلا ةالص فالخب

 . ناتبراقتم امهو (قراطلاو ءامسلاو# و (جوربلا تاذ ءامسلاو# رصعلاو

 :م هريغو رهظلا يتعكر ءاوتسا ينعي :ش ( -هللا امهمحر - فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو) :م

 هبو :ش (اهلك تاولصلا يف ةيناثلا ىلع ىلوألا ةعكرلا لوطي نأ لإ بحأ - هللا همحر - دمحم لاقو)

 يف ةيناثلا ىلع ىلوألا ةعكرلا ليطي ناك ةا يبنلا نأ يور امل ) :م - هللا امهمحر - دمحأو يروثلا لاق

 لي يبنلا نأ يراخبلل ظفللاو «ةداتق يبأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا ىور :ش ( اهلك تاولصلا

 ةحنافب نييرخألا نيتعكرلا يفو « نيتروسو باتكلا ةحتافب نييلوألا نيتعكرلا يف رهظلا يف أرقي ناك
 دازو حبصلا يف اذكهو رصعلا يف اذكهو ةيناثلا يف ليطي ال ام ىلوألا ةعكرلا يف لوطيو باتكلا

 يبأو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو) :م . ةعكرلا سانلا كردي نأ كلذب ديري هنأل . ءاشعلاو دواد وبأ

 :ش ( رادقم ا يف نايوتسيف ةءارقلا قاقحتسا قح يف ايوتسا نيتعكرلا نأ) :م - هللا امهمحر - فسوي

 ‹ةءارقلا قاقحتسا ىف امهئاوتسا تبثف ‹ ةيناثلا ىف تضرف ىلوألا ىف تضرف امك ةءارقلا نأ ينعي

 . اًضيأ رادقملا قح ىف ايوتسي نأ يغبنيف

 -هللا همحر - دمحم سايق نع باوج اذه :ش ( ةلفغو مون تقو هنأل ؛رجفلا فالخب ) :م

 رجفلا امأو « عامجإلاب ةنونسم ةيناثلا ىلع ىلوألا ةلاطإ نإف ءرجفلاب تاولصلارئاس ساق ثیح

 رجفلا ىلع ساقي الف «ةظقيو ملع ىلع اهيف سانلا نإف « اهريغ فالخب ةلفغو مون تقو ىف هنإف
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 اب ناصقنلاو ةدايزلاب ربتعم الو «ةيمستلاو ذوعتلاو ءانثلا ثيح نم ةلاطإلا ىلع لومحم ثيدحلاو

 . جرح ريغ نم هنع زارتحالا ناكمإ مدعل « تايآ ثالث نود

 . ءاوس مكحلااذه ىف امهريغو ديعلاو ةعمجلا :؟ىبوبحملا عماج» ىفو ‹قرافلا دوجول

 ةهج نم باوج اذه:ش ( ةيمستلاو ذوعتلاو ءانثلا ثيح نم ةلاطإلا ىلع لومحم ثيدحلاو ) :م

 -هللا امهمحر- فسوي ىبأو ةفينح ىبأل جتحي ملو « روكذملا ثيدحلاب دمحمل جتحا هنآ :امهدحأ
 نم دارملا نأ : يناثلاو « هتجح نع بيجي مث اًثيدح امهل ركذي نأ هل ىغبني ناكو « لوقعملاب الإ
 اذهو « ةءارقلا نم تسيل ةيمستلاو « ذوعتلاو « ءانثلاو ‹ ةءارقلا سفن ىف ةلاطإللا ىه ةلاطإلا

 . فاش باوج

 ىف أرقي ناك -مالسلا هيلع -هنأ يردخلا ديعس وبأ هاور اب فسوي وبأو ةفينح وبأ جتحا دقو

 فصن لاقو «ةيآ ةرشع سمخ نييرخألا يفو « ةيآ نيثالث ردق ةعكر لك ىف نييلوألا نيتعكرلا
 ردق نييرخألا ىفو ءةيآ ةرشع سمخ ردق ةعكر لك ىف نييلوألا نيتعكرلا ىف «رصعلا ىف كلذ
 . هللا امهمحر- دمحأو ملسم هاور . كلذ فصن

 :ش ( جرح ريغ نم هنع زارتحالا ناكمإ مدعل تايآ ثالث نود امب ناصقنلاو ةدايزلاب ربتعم الو ) :م

 ىلع كلذكو ءةيناثلا ةعكرلا ىف ةءارقلا ىلع ىلوألا ةعكرلا يف نيتيآ وأ ةيآ ةدايز يف ةربع الو يأ
 ناصقنلاو ةدايزلا يف رادقملا نأ لصاحلاو « كلذ نع نيتيآ وأ ةيآ ناصقن يف ةربع ال اذكو سكعلا

 يف أرق ي يبنلا نأ حص دقو « ةقيقحلا ىلع يواستلا رابتعا يف جرح ريغ نم تايآ ثالث نود ام
 تايآ ثالثب ىلوألا ىلع ةيناثلا ةعكرلا ةلاطإو « ةيآب ىلوألا نم لوطأ ةيناثلاو « نيتذوعملاب برغملا

 يف اذك لهسأ اهرمأ نأل هركيال لفاونلاو ننسلا يفو عامجإلاب هوركم ضئارفلا يف ادعاصف
 ءءاش ام أرق ادرفنم ناك اذإ امأ « اًمامإ ناك اذإ اذكه «يشاترمتلا عماج» يفو ««يبوبحملا عماج»
 امهنيب ناك نإ يآلاب ربتعي ليوطتلا يف : ينانيغرملا لاق « موقلا قح يعاري نأ مامإلا ىلع نأل
 : ليقو « فورحلاو تاملكلاب اربتعم رصقلاو لوطلا ثيح نم ةبراقتم تايآلا تناك نأب « ةبراقم
 . نيثالثلاو ثالثلاب برقتلا نوكي نأ يغبني

 اذهو « ةيآ نيرشع وأ « تايآ رشع ةيناشلا يفو « ةيآ نيئالث ىلوألا يف ارقي: يواحطلا لاقو

 . ةيولوألا نايب

 نم انفصو ام عيمج يف مامإلاك درفنملا: -هنع هللا يضر- ةفينح وبأ لاق ؛درجملا» يفو
 لوقل ةءارقلا ليوطت ةأرما وأ ناك الجر درفنملل بحتسي : ليقو ٠ رهجلا هيلع سيل هنأ الإ ةءارقلا
 اوموق) : ىلاعت هلوقو ‹ دوجسلاو عوكرلا ةرثك نم يلإ بحأ ةءارقلا لوط :-هللا همحر- دمحم
 يوتسي ةنونسملا ةءارقلا :“ ةينقلا» يفو « مايقلا لوط تونقلا : ليق .(۲۳۸ةيآلا : ةرقبلا) (نيتناق هلل
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 ؛ اهريغ زوج ال ثيحب اهنيعب ةروس ةءارق تاولصلا نم ءيش يف سيلو

 .نولفاغ اهنع سانلاو درفنملاو مامإلا اهيف

 « هب سأب الف ةحتافلا عم ةروسلا كلت ةيناثلا يف أرق مث« اهعم ةروسو ةحتافلا أرق اذإ :عورف

 . اهنيعب اهأرقي ةيناثلا ىلإ ماق مث « ىلوألا يف (سانلا برب ذوعأ لق أرق ول باحصأللا لاق ىتح

 ًارقف ماق مث (ضرألا تلزلز اذإ اهعم ًأرقو نآرقلا مأب برغم ا يف أرق ةَ هنأ :٠ ثريوحلا يبأ نعو

 . دواد وبأ هاور« اًضيأ (ضرألا تلزلز اذإ» ًارقو نآرقلا مأب

 هرقأف ةي يبنلا ىلإ عفرف دحأ هللا وه لق ب ةعكر لك يف أرقي ناك الجر نأ «يراخبلا »يفو

 لاقو « كلذ هركي ال اندنعو «ةدحاو ةعكر يف ةحتافلا ريغ نيتروس نيب عمجلا ةعامج هركو « هيلع

 نآرقلا اومتخ ءاملعلا نم ةعبرأ نأ «ةقيدحلا» يف ركذو « هلعف هنأ ةي يبنلا نع تبثو : يواحطلا

 هللا يضر- ةفينح وبأو ريبج نب ديعسو «يرادلا ميمتو «نافع نب نامثع مهو « ةدحاو ةعكر يف

 .مهتع

 نم نيتعكرلا يف أرق نإو . هركي ةروس وأ روس امهنيبو « ةعكر يف نيتروس نيب عمج نإو
 ‹ لعفي نأ يغبني ال ىرخأ ةروس رخآو ةروس طسو ةيناثلا يفو ‹ ىلوألا يف اهرخآو ةروسلا طسو

 نيتعكرلا يفو « ةدحاو ةعكر يف هركي تايآ امهنيبو ةيآ ىلإ ةيآ نم لقتنا نإ و «هب سأب ال لعف ولو
 ‹ ةليوط ةروسلا تناك اذإ هركي ال ليقو «هركي روس ناك نإو « هركي ال ةروس امهنيب ناك نإ
 « اهقوف ام ةيناثلا يف أرقي مث« ةعكر يف ةيآ وأ ةروس ارقي أ هركيو . قالطإلا ىلع هركي ال : ليقو

 . ءاهقفلا روهمج هيلعو

 كلذ لاق ًسوكنم نآرقلا أرقي نمع لئس هنأ هللا دبع نعو « يراخبلا حرش» يف لاطب نبا لاق

 ملو « دمحأ لاق هبو «مظنلا يف اهلبق ةروس اهدعب أرقي مث ةروس أرقي نأب رسفو « بلقلا سوكنم

 هنأ هنع مساقلا نبا یورو هب سأب ال : كلام صن« ةعكر يف ةروسلا ديدرت اذكو « كلام اههركي

 . هوثدحأ امم اذه لاقو : هركف 4دحأ هللا وه لق# ريركت نع لئس

 مهنأ فلسلا نم ةعامج نع تبث دقف كلذ هركي ال عوطتلا يف ةيآ أرق ولو :« ةريخذلا» يفو

 . ءاجرلا وأ« ةمحرلا وأ «باذعلا ةيآب مهتليل نويحي اوناك

 ةالص يف سيل يأ :ش (اهريغ زوجتال ثيحب اهنيعب ةروس ةءارق تاولصلا نم ءيش يف سيلو) :م

 اذإ اهريغ زوجت ال هنأ ثيحب « ىلصملل اهنيعب نآرقلا نم ةروس ةءارق تناك ةالص يأ تاولصلا نم

 يف نييعتلا ىلع ضرف ةحتافلا دنع نإف -هللا همحر- يعفاشلا لوق يفن هيفو « ريغلا كلذ أرق
 . ةالصلا زوجت ال ةحتافلا كرت اذإ ىتح ٠ تاولصلا

 : ناهجولا هيف زوجي -اهریغزوجيال- :هلوقو
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 يقابلا رجه نم هيف امل تاولصلا نم ءيشل نآرقلا نم ءيشب تقوي نأ هركيو .انولت ام قالطإل

 . ليضفتلا ماهيإو

 بصنلا لحم يف تيقب ةلمجلاو « هلعاف عفرلاب اهريغو « فيفختلاب زوجي نوكي نأ :امهدحأ
 ال يف ريمضلاو «ةيلوعفملا ىلع بصنلاب اهريغو ليعفتلا باب نم نوكي نأ : رخآلاو « لاحلا ىلع
 يلصملا ةءارق ريدقتلا نأل - ةروس ًأرق- : هلوق هيلع لدي يذلا يلصملا ىلإ عجري اذه ىلع زوجي

 هلوق وهو :ش (انولت ام قالطإل) :م. لعافلا ركذ ىوطو ءهلوعفم ىلإ فاضم ردصملاف «ةروس

 .دحاولا ربخب هدييقت زوجي الو قلطم هنإف « ١ ١( ةيآلا : لمزملا) (نآرقلا نم رسيت ام اوأرقاف : ىلاعت

 ذخأ ام لثم :ش ( تاولصلا نم ءيشل نآرقلا نم ءيشب) :م نيعي يأ :ش (تقوي نأ هركيو) :م

 ةعمجلا ةروس ةءارق نييعت لشمو « ةعمج لك رجف يف (ناسنإلا ىلع ىتأ له# و ةدجسلا ةءارق نيع

 :م تاولصلا نم ءيشب نآرقلا نم ةروسلا تيقوت يف يأ :ش (هيف ال) :م ةعمجلا ةالص يف نيقفانملاو

 نآرقلا ىقابل رجه تاولصلا نم ئىشل نآرقلا نم ىش نييعت ىلع ةبظاوملا نأل :ش (يقابلا رجه نم)
 «(روجهم نآرقلا اذه اوذختا يموق نإ براي لوسرلا لاقو# : ىلاعت هلوق تحت لخديف « نيعملا ريغ نم

 ماهيإ نم هيف الو يأ :ش (ليضفتلا ماهيإو) :م هنع اوضرعأو اكورتم يأ « (١ةيآلا: ناقرفلا)

 . ليضفتلا يف ذ ءاوس هلک یلاعت هللا مالک نآرقلاو « هريغ ىلع نيعملا ليضفت

 دحاو مكح ءادبإ يف اهلبق يتلاو ةلأسملا هذه نأ هصخلمو « لاؤس انه اه : يقانغسلا لاقو

 :امهصخلم نيباوجب اوباجأو . هيف ةدئاف الو اًراركت اذه ريصي ذئنيحف « رهاظلا بسحب

 . يرودقلا لئاسم نم ىلوألا ةلأسملا نأ : لوألا

 امهلئاسم ركذ مزتلا فنصملاو ¢ «ريغصلا عماجلا» لئاسم نم: ةيناثلاو

 ةيناثلا يفو ءاهلك يف اهريغ ارقي الو تاولصلا قلطم يف ةروسلا نييعت ڌ ىلوألا يف نأ :يناثلاو

 « هنع ًالقان هحرش يف اذه لمكألا دروأو . اهلثم انركذ امك ةنيعم ةالص [يف] ةنيعم ةروس نييعت

 (ريغصلا عماجلا» لئاسمو «يرودقلا لئاسم نايتإلا مزتلا دق فنصملا نأ لوألا باوجلا يف ركذو

 . ناتياورلا تفلتخا اذإ

 . نيمكحلا فالتحخا وه اغإو «نيتياورلا فالتخا انه اه سيل :تلق

 ءاوشع طبخ طبخ دقو «ةمدقتمل ا ةلأسملا نيبو ةلأسملا هذه نيب ام قرف مهفاف : يزارتألا لاقو

 . سيردتلل ىدصت نم ريثك امهقرف يف نتم بكرذإ

 اذإ هنأ ىلع ةيناثلا ةلأسملا لح هنأ نظأو « ام هجوب امهنيب قرفي مل هنأل « هركذ اميف وه :تلق
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 مامإلا فلخ متؤملا أرقي الو

 ىتأ له# و ةدجسلا أرقي ناك هنأ ايب يبنلا نع يور « اكربت اًنايحأ أرق اذإ امأو ٠ ضعبلا ىلع بظاو

 سيردتلل ىدصت نمم :لاق كلذلف ءاهوركم ال اًبحتسم نوكيف «رجفلا ةالص يف (ناسنإلا ىلع

 . حرشلل ىدصت نم لقي ملو

 نم هملعف دحاو بناج نم نييعتلا ةهارك ملع هنأ : هصخلم رخآ ًالاؤس يقانغسلا ركذ مث

 قيرطب هصخلم اب باجأو يدقتلا بناج نم الإ تءاج ام ةهاركلا نأل « ىلوألا قيرطلاب نيبناجل ا

 نود كلذ ةَ يبنلا لعفب كربتلا ةدايزل ةدئاف نيبناجلا نم نييعتلل نوكي نأ زوجي هنأل « عما

 يقابلل رجه هيف نأل ‹ لوألا نود يناثلا بابحتسا ىري -هللا همحر- يعفاشلا نأ ىتح ءرخآلا

 كلذ ملعي ريرحت ريغ نم انه اه ملكت دقو « يناثلا نود لوألا هركيف « كربتلا ىنعم نمضت ريغ نم

 . هيف ليوأتلاو هيلع فوقولاب

 ىر وأ اهريغ يزجي ال « اًبِجاو اًمتح هآر اذإ ركذ يذلا اذه: يواحطلاو يباجيبسألا لاق مث

 اًيسأت وأ اهب ايك هللا لوسر ةءارقب اكربت ةالصلا كلت ىف اهأرق ول امأ « ةهوركم اهريغب ةءارقلا

 لهاجل ا نظي الثل اًنايحأ اهريغ أرقي نأ طرشب نكل « كلذ يف ةهارك الف « هيلع ريسيتلا لجأل وأ «هب
 له ةروس نود ةدجسلا ةروس نالطب داقتعا ىلع ماوعلا بلاغو « كلذ ريغ زوجي ال نأ يبغلا

 . ةدجسلا ةروس ةءارق -هللا مهمحر- ةيعفاشلا مازتلا الإ اذه ىلع مهلمحت امو ‹ #ىتآ

 هنأ: ريشب نب نامعنلا نعو . اهيف ركذ ام ريغب ةعمحجلا ىف ةي ىبنلا أرق : يواحطلا لاقو

 اذهبو «ةره اذه أرق هنأ ىلع لمحيف «(ةيشاغلا ثيدح كانأ له» ةيناثلا ةعكرلا يف أرقي ناك ا

 «دواد وبأو «ملسم هجرخأ يذلا -هنع هللا يضر- سابع نبا ثيدحب يوونلا لدتساو «ةرم

 ةدجسلا ليزنت ملا ةعمجلا موي رجفلا ةالص يف أرقي ناك اهب هللا لوسر نأ يئاسنلاو « يذمرتلاو

 . ةعمجلا موي حبص يف نيتروسلا نيتاه ةءارق ةينس ىلع 4رهدلا نم نيح ناسنإلا ىلع ىتأ لهو

 هنأ »: -هنع هللا يضر- سابع نبا ثیدحب يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هاور اب لدتسا كلذكو

 ‹ انبهذمل ليلد هيف :لاقو «« (نوقفانملا كءاج اذإل و ةعمجلا ةروسب ةعمجلا ةالص يف أرقي ناك

 يبأو «سابع نبا قيرط نم ةيورملا ةحيحصلا ثيداحألا هذهب نوجوجحم مهو« انيقفاوم بهذمو

 . -امهنع هللا يضر- ةريره

 زاوجلا دقتعي مل اذإ ةمزالملا هرك اغإ ةفينح ابأ نأل « ةقيقحلا يف مهنيبو اننيب فالح الو :تلق

 دحأل ةنيعم ةروس ىلع مزالو هريغب زاوجلا دقتعا اذإ امأ « اذه لثم هركي اًضيأ يعفاشلاو « هريغب

 . هرکی الف نآلا اهانرکذ يتلا هوجولا

 . هب رسأ وأ مامإلا رهج ءاوس :ش (مامإلا فلخ متؤملا أرقي الو) :م
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 انلو « هيف ناكرتشيف ناك رألا نم نكر ةءارقلا نأ هل « ةحتافلا يف - هللا همحر - يعفاشلل اًفالخ
 »» ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق

 ‹يروثلاو ‹يبعشلاو ‹يرهزلاو «ريبج نب دیعسو ‹ريبزلا نب ةورعو ‹«بيسملا نبا لاقو

 . مامإلا ةءارق عمسي ناك اذإ : ینج نب نسحلاو ‹ ىليل یبا نیاو « دوسألاو < يعخنلاو

 «دمحأو كلام مامإلاو < كرابملا نباو « ةنييع نباو ‹ىعازوألا لاق هبو: ةيميت نبا لاقو

 مكحلا دبع نباو بهشأو بهو نبا لاقو . رهجلا نود رسلا يف اهتءارق بحتسي «رهاوجلا» يفو

 . رسلا يف الو رهجلا يف اهأرقي ال : بيبح نباو

 ةيرهجلاو ةيرسلا يف ةحتافلا ةءارق مومأملا ىلع بجي هدنعف :ش (ةحتافلا يف يعفاشلل اًقالخ) :م

 ىكحو . هقيلعت يف دماح وبأ هلقن ةيرهجلا يف بجيال ميدقلا يفو « روث وبأو ثيللا لاق هبو

 .امهيف بجي هنإف يروثلا لاقو « ةيرسلا يف بجي ال هنأ ًاهجو يعفارلا
 مامإلا كرتشي يأ :ش (هيف ناكر تشيف ناكرألا نم نكر ةءارقلا نأ) :م يعفاشلل يأ :ش (هل) م

 نأل عوكرلا يف مامإلا كردأ ول ام فالخب ناكرألا رئاس يف ناكرتشي امك نكرلا اذه يف يدتقملاو
 ام ةالصلا ةفص باب ىف ركذ هنأل ىلقعلا ليلدلا الإ فنصملا ركذي ملو ةرورضلا ةلاح ةلاحلا كلت
 هب جتحا ام ةلمج نمو « كانه هيف مالكلا انطسب دقو ثيدحلا نم -هللا همحر- يعفاشلا هب جتحا

 اوأرق نيذلا نيمومأملل لاق ةي يبنلا نأ» -هنع هللا يضر- تماصلا نب ةدابع هاور ام لوقنملا نم
 .هنسحو يذمرتلاو دواد وب هاور «« اهأرقي مل نمل ةالص ال هنإف باتكلا ةحتافب الإ اولعفت ال : هفلخ

 ةالص ىلص نم » : لاق ةي يبنلا نأ -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدحب يقهيبلا هل جتحاو

 يف اهأرقا لاقف «مامإلا ءارو نوكي اذإ ةريره يبأل ليقف «« جادخ يهف نآرقلا مأب اهيف أرقي مل
Vu so ao 0 o 

 مامت ريغ جادخ يهف : ظفلب دواد وبأ هاور ثيدحلا . يسراف اي كسفن .

 ةياور يفو «جادخ يهف نيتيآو باتكلا ةحتافب اهيف ارقي ال ةالص لك : يدع نبا ظفل يفو

 يدع نبال ىرخأ ةياور يفو . ةجدخم ىهف باتكلا ةحتافب اهيف أرقي ال ةالص لك : يناربطلا

 ةحتافب الإ ةبوتكم لا ئزجت ال :يب هللا لوسر لاق: لاق -هنع هللا يضر- رمع نبا ىلإ هدانسإب

 كلذ وحن نم بابلا اذه ىف ءاج امو ثيداحألا هذه نع انبجأ دقو . ادعاصف تايآ ثالثو باتكلا

 ۰ . ةالصلا ةفص باب يف

 رباج ةباحصلا نم هاور ثيدحلا اذه :ش ( ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم ةي هلوق انلو) :م

 هللا يضر- كلام نب سنأو سابع نباو ةريره وبأو يردخلا ديعس وبأو رمع نباو هللا دبع نبا

 رباج نع ريبزلا يبأ نع يفعجلا رباج نع «هننس »يف ةجام نبا هجرخأف رباج ثيدح امأ . -مهنع

 . هجیرخت مدقت : حیحص (۱)
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 .  يءارق هل مامإلا ةءارق نإف مامإ هل ناك نم» : ةا هللا لوسر لاق : لاق

 هيبأ نع ةيطع نب لضفلا نب دمحم نع «هننس» ىف ىنطقرادلا هج رخأف رمع نبا ثيدح امأو

 هل هتءارقف مامإ هل ناك نم» : لاق ةي يبنلا نع رمع نب هللا دبع هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع

 نسحلا انث هللا دبع نب رضنلا نع يدج نع يبأ انثدح يناهبصألا رماع نب ميهاربإ نعو "«ةءارق
 -هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ نع يودعلا انثو -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع حلاص نبا

 . "«ءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم» : ةا هللا لوسر لاق

 دابع نب دمحم نع «هننس» يف ينطقرادلا هجرخأف -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح امأو

 هللا يضر- ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص يبأ نب ليهس نع يميتلا ميهاربإ نب ليعامسإ انث يزارلا
 () ت

 .  ءاوس هوحناعوفرم -هنع

 نع يندملا زيزعلا دبع نب مصاع ثيدح نم اًضيأ ينطقرادلا هجرخأف سابع نبا ثيدح امأو

 : لاق ةا يبنلا نع -هنع هللا يضر- سابع نبا نع ةبتع نب هللا دبع نب نوع نع ليهس يبا

 . ” «رهج وأ تفاخ مامإلا ةءارق كيفكت»

 نب سنأ نع ملاس نب مينغ نع «ءافعضلا» باتك يف نابح نبا هجرخأف سنأ ثيدح امأو

 . " ةتءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم : ال هللا لوسر لاق : لاق كلام

 ةفينح يبأ نع يورو حورجم وهو يفعحلا رباج هيف -هنع هللا يضر-رباج ثيدح :تلق نإف

 . ينطقرادلا هلاق مهو هيفو فوقوم رمع نبا ثيدحو . يفعجلا رباج نم بذكأ تيأر ام : لاق هنأ

 لاقو . فيعض وهو حيجن نب ورمع نب ليعامسإ هيف ًضيأ يدع نبا هجرخأ ديعس يبأ ثيدحو

 . هيلع عباتي ال اذه: يدع نبا

 دابع نب دمحم هب درفتو ‹ليهس نعاذه حصي ال : ينطقرادلا لاق « ةريره يبأ ثيدحو

 اهنم ولخيال قرط هلو مهتم يفعجلا رباجو «رباج نع ريبزلا يبأ نع يفعجلا رباج نع [1۹1] هجام نبا هاور )١(

 . ملعأ هللاو . اهب نسحي هلعلو لاقم نم

 . كورتم لضفلا نب دمحم : ينطقرادلا لاق )١/ ۳٠١( «ننسلا» يف ينطقرادلا هاور ()

 . كورتم وهو ‹ يدبعلا نوراه رب هيفو (۳۳۲ /۱) « لماکلا » يف يدع نبا هجرخأو : دج فيعض (۳)

 )٤( «ننسلا» يف ينطقرادلا )١/ ٤١١( فيعض وهو يزارلا دابع نب دمحم هيفو .

 نب مصاع : ينطقرادلا لاقو ركنم ثيدحاذه : دمحأ لاق « “)/٤0۳( ننسلا» يف ينطقرادلا هاور )٥(

 . مهو هعفرو ىوقلاب سيل زيزعلا دبع

 . ركفلا راد۳ /ط . ( ٤ /۷) يدع نبال « لماكلا»و « )٤/ ٤۸۹4( « نازيملا ناسل » نم  ميتغ» ةمجرت رظنا (0)
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 . فيعض وهو

 نب مصاع هيف : ينطقرادلا لاقو « ركنم ثيدح وه: دمحأ لاق سابع نبا ثيدحو

 مهو هعفرو يوقلاب سيلو زيزحلا دبع

 الو تاياورلا يف فلاخي وه: نابح نبا لاق ملاس نب مينغ هيف كلام نب سنأ ثيدحو

 . ؟ هب جاجتحالا فيكف هنع ةياورلا ينبجعت

 « اًضعب اهضعب دشي نكلو ةلوخدم تناك نإو يهو ىرخأ قرط هلف رباج ثيدح امأ :تلق
 نسحلا وبأ انثدح -هللا همحر- ةفينح وبأ مامإلا انربخأ «هكطوم »يف نسحلا نب دمحم هاور ام اهنمف

 نإف مامإلا فلخ ىلص نم»: لاق ايب يبنلا نع رباج نع دادش نب هللا دبع نع ةشئاع يبأ نب ىسوم

 يبآ نب ثيل نع حلاص نب نسحلا نع ينطقرادلاو يدع نبا هاور ام اهنمو .« هل ةءارق مامإلا ةءارق

 يف يناربطلاو «هننس» يف ينطقرادلا هاور ام اهنمو « هوحن اعوفرم رباج نع ريبزلا يبأ نع ميلس

 ريبزلا يبأ نع بويأ نع ةيلع نب ليعامسإ انث يزورملا سابعلا نب لهس نع ؟طسوألا همجعم»
 .« ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم »: يَ هللا لوسر لاق : لاق [رباج نع]

 نسخل اب اًتورقم ةفينح يبأ نع يقهيبلا مث «هننس» يف ينطقرادلا ثيدحلا اذه جرخأ :تلق نإف

 مل ثيدحلااذهو : ينطقرادلا لاق « روكذملا دانسإلاب هدحو ةرامع نب نسحلا نعو « ةرامع نبا

 دقو « نافيعض امهو ةرامع نب نسحلاو -هللا همحر- ةفينح يبأ ريغ هللا دبع نب رباج نع هدنسي

 ةنييع نب نايفسو ينالادلا دلاخوبأو كيرشو ليئارسإو ةبعشو صوحألا وبأو يروثلا نايفس هاور
 وهو ًالسرم مالسلا هيلع يبنلا نع دادش نب هللا دبع نع ةشئاع يبأ نب ىسوم نع مهريغو

 . باوصلا

 ‹«هفعض ادحأ تعمس ام ةقث : لاقف -هللا همحر- ةفينح ىبأ نع نيعم نب ىيحي لئس :تلق

 نم ةقث ةفينح وبأ ناك : اًضيأ لاقو ديعسو ةبعش هرمأيو ثدحب نأ هيلإ بتكي جاجحلا نب ةبعش اذه
 هيلع ىنثأو « ثيدحلا يف اًقودص هللا نيد ىلع اًتومأم ناكو « بذكلاب مهتي ملو « قدصلا لهأ

 يروثلا نايفسو شمعألاو ةنييع نب نايفسو كرابملا نب هللادبع لشم « رابكلا ةمئألا نم ةعامج

 -دمحأو يعفاشلاو كلام ةثالثلا ةمئألاو هيأرب يتفي ناكو عيكوو ديز نب دامحو قازرلا دبعو

 ‹ دسافلا هبصعتو هيلع ينطقرادلا لماحت اذه نم انل رهظ دقف نوريثك نورخآو -مهنع هللا يضر

 يف ىور دقو « فيعضتلا قحتسم وهو -هللا همحر- ةفينح يبأ فيعضت هل نيأ نمف

 ذئنيح هلوق يف لئاقلا قدص دقلو « ةعوضومو ةبيرغو ةركنمو ةلولعمو ةميقس ثيداحأ«هدنسم»
 : ىنعملاو



 - مهنع هللا يضر - ةباحصلا عامجإ هيلعو

 . موصخو هل ءادعأ موقلاف هراقوو هنأش اولاني ملاذإ

 . بالكلا غولو هسجني الو بابذلا عوقو هردكي ال رحبلا

 ةثالثلا رابك نم دادش نب هللا دبعو « نيحيحصلا لاجر نمو تابثألا تاقثلا نم يفوكلا ةشئاع

 . مهتاقو

 يروثلا نايفسو ريرج هاور دقو هللا دبع نب رباج ةفينح وبأ هيف داز ثيدحلا اذه : تلق نإف

 كيرشو سيقو ىليل يبأ نباو ةناوع وبأو ريهزو ةدئازو ةبعشو صوحألاوبأو ةنييع نب نايفسو

 ٠ هولسرأف مهريغو

 . ةجحاندنع ليسارملاف انملس نئلو « ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلا : تلقف

 مهو هعفر ينطقرادلا لاقو « كورتم وهو لضفلا نب دمحم هيف رمع نبا ثيدح :تلق نإف

 . لودع ةباحصلا نأل فوقوملاب جتحن نحن :تلق

 . فيعض وهو ورمع نب ليعامسإ نع يدع نبا هجرخأ ديعس يبأ ثيدح :تلق نإف

 . هبذك ام فيعضلاو يناربطلا قيرط نم وه :تلق

 نبا ثیدح كلذكو ‹ فيعض وهو يزارلا دابع نب دمحم هيف ةريره يبأ ثيدح :تلق نإف

 . سنآ ثيدحو سابع

 . اًضعب اهضعب يوقيو حيحصلاب ىوقتي دق فيعضلا نأ انركذ دق :تلق

 رمامك مامإلا فلخ ةءارقلا كرت ىلع يأ :ش (-مهنع هللا يضر- ةباحصلا عامجإ هيلعو) :م

 عم عامجإإلا دقعني فيكف -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدحو تماصلا نب ةدابع ثيدح يف

 ؟ ضعب فلخ

 نع ةءارقلا عنم يور دقو . اندنعاًعامجإ ىمسي هنإف رثكألا قافتا رابتعاب اعامجإ هامس :تلق

 ليقو . ثيدحلا لهأ دنع مهديناسأو ةثالثلا ةلدابعلاو ىضترملا مهنم ةباحصلا رابك نم ارن نينامث

 خيشلا ركذو « عامجإلا ةلزنمب مهقافتا ناكف نينامثلا نع نامزلا كلذ يف ىتفأ نم ددع هزواجي ام

 ديز نب هللا دبع نع « «زارسألا فشك» باتك يف يتويدنسلا يثراحلا بوقعي نب هللا دبع مامإلا

 دشأ مامإلا فلح ةءارقلا نع نوهني ةي هللا لوسر باحصأ نم ةرشع : لاق هيبأ نع ملسأ نبا

 نب نمحرلا دبعو بلاط يبأ نب يلعو نافع نب نامثعو باطخلا نب رمعو قيدصلا ركب وبأ : يهنلا

۳1۷ 



 . عامتسالاو تاصنإلا يدتقملا ظح نكل ءامهنيب كرتشم نكر وهو

 . اَعيمج مهنع هللا يضر- سابع

 هفالخب ضعبلا لقن هعني الف ًالهاج هفلاخم دعي ملاذهلو « داحآلا لقنب تبث عامجإ لوقن وأ
 انلق ام حجرت نيرمألا لقن تبث امل مث « هل ضراعم رخآ ثيدح لقن عبتي ال داحآلاب ثيدح لقنك
 فلاخملا عوجر نوكي نأ زوجيو ءةروهشملا ثيداحألاو باتكلا رهاظو ةماعلا لوقل قفاوم هنأل
 . عامجإللا متف اتباث

 ناك ةباحصلا رفوت دنع مهيلع دحاو در تبثي ملو ةروكذملا ةرشعلا يهن تبث ال : تلق نإ

 . اًيتوكس اعامجإ

 ربخب هکرت زوجی الف (اوآرقاف یلاعت هلوقب ضراعم ةءارق هل مامإلا ةءارق وم هلوق :تلق نإف

 . دحاولا

 هنم هصخ هنإ لوقن وأ « كرتلا مزلي الف مأي ام الإ مامإلا ةءارقب اًئراق يدتقملا لعج :تلق

 هيلع ةدايزلا زوجيف عامجإلاب ةءارقلا هيلع بجي ال هنإف < عوكرلا يف مامإلا كردأ يذلا يدتقملا

 . دحاولا ربخب ذئنيح

 ةءارق هل مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم ثيدح «ةفرعملا باتك يف يقهيبلا لمح دق :تلق نإف

 ثیدحب هيلع لدتساو «ةروسلا نود ةحتافلا ةءارق ىلعو « مامإلا فلخ ةءارقلاب رهجلا كرت ىلع

 رارسإلا نيب قرفلاو ء«رهج اميف مامإلا فلخ ةءارقلا نايب ثيداحألا نم ءيش يف سيل :تلق

 . ثراحلا نب ميهاربإ هلاق مهمعز ىلع نونسمب بجاولا طاقسإ هيف نأل حصي ال رهجلاو

 . سلدم وهو راسي نب قاحسإ نب دمحم ةدابع ثيدح يفو

 دنع هشيدحب جتحي ال نالف نع لاق اذإ سلدملا :انلق« سيلدتلا الإ هيف سيل يوونلا لاق

 وبأ لاقو ‹ هنع ثيدحلا حصي ال : لاق و« دمحأ هفعضو كلام هبذك دق هنأ عم  نيثدحملا عيمج

 . ءيشب هل ىضقي ال : يزارلا ةعرز

 اهنأ انملس هريرقتو نكر ةءارقلا يعفاشلا لوق نع باوج :ش (امهنيب كرتشم نكر وهو) :م
 :م توكسلا يأ :ش ( تاصنإلا يدتقملا ظح نكل) :م مامإلاو يدتقملا نيب يأ امهنيب كرتشم نكل نكر

 فطع -عامتسالاو- :هلوق . نوكي ذئنيحفامهنيب قرفال هلوق ىلعف « ىنعمب :ش (عامتسالاو)

 اًناصتنا تضن دقو عمسف تكس اذإ اًناصنإ تصني تصنأ لاقي : ريثألا نبا لاقو . يريسفت

 . عامسلاب عمسلا لغش عامتسالاو توكسلاو تاصنإلا لاقيو دعتمو مزال وهف هتكس اذإ هتصنأو
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 نع ىوري اميف طايتحالا ليبس ىلع نسحتسيو . « اوتصنأف أرق اذإو» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق

 . ديعولا نم هيف امل امهدنع هركيو ‹ -هللا همحر - دمحم

 ربك اذإف « هب متؤيل مامإلا لعج اغإ» : ايم لاق ثيدحلا مامتو :ش (اوتصنأف رق اذإو ةا لاق) م

 هجرخأو ‹ ةريره وبأ هاور «٠ دمحلا كل انبر اولوق هدمح نمل هللا عمس لاق اذإو اوتصنأف ارق اذإو اوربكف

 . ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ

 يبأ نم اندنع مهوتلاو ةظوفحمب [تسيل]اوتصنأف ةدايزلا هذه : دواد وبأ لاق :تلق نإف

 وهاذه رمحألا دلاخ ابأ نإف « رظن هيف اذهو : لاقو « «هرصتخم)» ىف يرذنملا هبقعت :تلق .دلاخ

 هذهب درفني ملاذه عمو ‹ ملسمو يراخبلا مهب جتحا يذلا تاقثلا نم وهو نايح نب ناميلس

 دقو « دادغب ليزن يندملا ىملسألا يراصنألا ديعس نب دمحم ديعس وبأ اهيلع هعبات لب ةدايزلا

 نم - هنع هللا يضر- يرعشألا ىسوم يبأ ثيدح نم «هحيحص »يف ةدايزلا هذه ملسم جرحخأ

 نب دمحم انربخأ «هننس» ىف ىئاسنلا هاور ام دلاخ ابأ ديعس ىبأ ةعباتم نع ىميتلا ناميلس ثيدح

 نع ملسأ نب ديز نع نالجع نب دمحم ينثدح يراصنألا ديعس نب دمحم انث كرابملا نب هللا دبع

 . « اوتصنأف أرق اذإو اوربكف ربك اذإف « هب متؤيل مامإلا لعج اغنإ» : ةَ هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ

 يبأو -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح ىور نأ دعب «ةفرعملا ىف ىقهيبلا لاق :تلق نإف

 نيعم نباو متاح يبأ نباو دواد يبأ ثيدح يف ةظفللا هذه أطخ ىلع ظافحلا عمجأ دق : یسوم

 ححصو «ثيدحلا اذه بيقع ةدايزلا هذه اًملسم خسنلا ضعب يف دجوي ام هلك اذه دري :تلق

 ينعي يدنع حبحص وه : ملسم لاقف ‹ ةدايزلا كلت يف روكذملا نالجع نبا ثيدح ةييزخ نبا

 يدنع ءيش لك سيل : لاقف « انه اه هفعضي مل : هل ليقف «روكذملا ةريره وبأ هاور يذلا ثيدحلا

 ةمئأ لابج نم لبج ملسم اذهو «هيلعاوعمجأو انه اه تعضو اإ انه اه هفعضو «حيحص

 . هلاثمأو يقهيبلا مالك اذهب درو ثيدحلا اذه ةحنصب مكح دق لقنلا لهأو ثيدحلا

 يدتقملا ةءارق نسحتسي يأ :ش (دمحم نع ىوري اميف طايتحالا ليبس ىلع نسحتسيو) م

 أرق ول :«ةريخذلا» يفو .دمحم نع خياشملا ضعب ىور اميف فالخلل اًعفرو « اًطايتحا ةحتافلا

 نم وهو - صفح وبأ لاقف « هيف خياشملا فلتخا « اهيف بجي ال ةالص يف مامإلا فلخ يدتقملا

 ةلاح يف هدارمو همالك فنصألا قلطأو -هللا همحر- دمحم لوق يف هركي ال - انخياشم ضعب

 . ةتفاخملا ةالصلا يف يدتقملا نع ةءارقلا لمحتي ال مامإلا

 هيف امل ) :م -هللا همحر- فسوي يبو -هللا همحر- ةفينح يبأ دنع يآ :ش ( امهدنع هركيو) :م

 نبا هاور ةرطفلا قيرط أطخأ دقف « مامإلا فلخ ةءارقلا وهو عنصلا اذه يف ال يأ :ش (ديعولا نم
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 هيف يف مامإلا فلحخ أرقي يذلا نأ تددو : لاق -هنع هللا يضر- دیعس نع يورو ةبيش يبأ

 - باطخلا نب رمع نع يورو .ارجح هيف ىف لاق هنأ الإ ء«هفنصم» يف قازرلا دبع هاور . ةرمج
 دمحمو قازرلا دبع هاور ء ارجح مامإلا فلخ ارقي يذلا مف يف تيل : لاق هنآ - هنع هللا يضر

 . اًضيأ نسحلا نبا

 . اًبارت هيف ءلم مامإلا فلخ ارق نم : هللا دبع نع يورو
 دسفت : يجورسلا لاقو. هل ةالص الف مامإلا فلخ أرق نم : تباث نب ديز نع يورو

 : ليقو . بارتلا نم همف ألي نأ ىلإ بحأ ىخلبلا نعو « ةباحصلا نم ةدع لوق يف هتالص
 نع تاليوأتلا حرش »يفو .«نآرقلا ماكحأ» يف يزارلا كلذ ركذ «هنانسأ رسكي نأ بحتسي

 .هل ةالص ال مامإلا فلخ ارق نم -هنع هللا يضر- صاقو يبأ نب دعس

 انثدح راثآلا حرش» يف يواحطلا ىورو . ةباحصلا نم ةعامج كلذ نع ىهن اًضيأ يورو

 - رمع نب هللا دبع نع حيرش نب ةورع ينربخأ بهو نب هللا دبع انثدح ىلعألا دبع نب سنوي
 هللا دبع نب رباجو تباث نب ديزو رمع نب هللا دبع لأس هنأ مسقم نب هللا دبع نعو -هنع هللا يضر

 نع «هئطوم» يف نسحلا نب دمحم ىورو . ةالصلا نم ءيش يف مامإلا فلح ًأرقتال : اولاقف

 نع - هنع هللا يضر- دوعسم نب هللا دبع لئس : لاق لئاو يبأ نع روصنم يبأ نع ةنييع نب نايفس

 . مامإلا يف يفكيو ًالقث ةالصلا يف نإف «تصنأ : لاق « مامإلا فلح ةءارقلا

 . تفاخ نإو رهج نإ مامإلا فلحخ ارقي ال : لاق رباج نع «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا ىورو

 ةالصلا هيلع- هنأ ةريره يبأ ثيدح ةرم يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ ىور :تلق نإف

 : لجر لاقف «؟اًقنآ منم دحآ يعم أرق له» : لاقف « ةءارقلاب اهيف رهج ةالص نم فرصنا-مالسلاو

 لاق « ةجح ثيدحلا لعجي ملف يرهزلا لوق نم يي هللا لوسر هيف رهجي اميف هللا لوسر اي معن

 مومأملا ةالص ءىزجي ال ةءارقلاب رهج اذإ مامإلا نإ لوقي مالسإلا لهأ نم ادحأ انعمس ام :دمحأ

 اذهو « زاجحلا لهأ يف كلام اذهو «نوعباتلاو -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلااذهو ءأرقي ملام

 :اولاق ‹رصم لهأ يف ثيللااذهو « ماشلا لهأ يف يعازوألا اذهو «قارعلا لهأ يف يروشلا

 . ةلطاب هتالص وه أرقي ملو همامإ أرق نإ لجرلا

 عزانيأ رهجلا يف ةءارقلا ىلع مومأم لا ردقت فيك كل ابجع : يعفاشلل لاقي : ةضراعملا يفو

 : هل ليق «تكس اذإ أرقي : لاق نإف ؟تكس اذإ أرقي مأ « هعامسإ نع ضرعي ال مآ مامإلا نآرقلا

 : لاقي مث ؟أرقي ىتمف «بجاو ريغ مامإلا توكس نأ ةمألا تعمتجا دقو مامإلا تكسي مل نإف

 ًأرقيال رمع نبا ناك دق مهيفو «فصنأ نمل فاك اذهو هنم ةءارق نآرقلا ةءارقل هعامتسا يف سيل
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 ‹ صنلاب ضرف تاصنإلاو عامتسالا نأل ؛ بيهرتلاو بيغرتلا ةيآ مامإلا أرق نإو تصنيو عمتسيو

 . ب هللا لوسرب ءادتقا سانلا مظعأ ناكو « مامإلا فلخ

 تصنيو يدتقملا عمتسي يأ :ش (بيهرتلاو بيغرتلا ةيآ مامإلا أرق نإو تصنيو عمتسيو) :م

 أرقي مل نإو تصنيو يدتقملا عمتسي هريدقتو فوذحم هيلع فوطعملاو « هلبق اب ةلصاو نإ ةملكو

 يتلا ةيآلا لثم بيهرتلا ةيآو « ةنحلا ركذ اهيف يتلا ةيآلا لثم بيغرتلا ةيآ أرق نإو بيغرتلا ةيآ مامإلا

 مل ثيح بدألا نسح ةياعر ةرابعلا هذه ىلع بيكرتلا اذه فنصملا ركذ ىفو «رانلا ركذ اهيف

 هيف نإف «بيهرتلاو بيغرتلا ةيآ مامإلا أرق اذإ رانلا نم ذوعتي ال وأ ةنحجلا يدتقملا لأسي الو : لقي

 نسح قيرط وه يهنلا نع ةيانكلا قيرطب هركذو « هريذحت نعو هيي هللا لوسر نع يهنلاب حيرصتلا
 مكح : ماكحأ ةثالث ماقما اذه يف نإف «بابلا اذه يف يدتقملا مكح نايب ىلع هيف رصتقا هنكلو

 تصنيو عمتسي هنأ وهو هركذ يذلا وهف يدتقملا مكح امأ «درفنملا مكحو «مامإلا مكحو « يدتقملا

 .ءاعدلاب لغشني الو

 هل اوعمتساف نآرقلا ءیرق اذإو# : یلاعت هلوق وه :ش (صنلاب ضرف عامتسالاو تاصنإلا نأل) :م

 ٠٠٠٤(. ةيالا : فارعألا) اوتصنأو

 ةالصلا ليوطت ىلإ يدؤي هنأل ضرفلا يف الو عوطتلا يف كلذ لعفي ال هنإف مامإلا مكح امأو

 هللا لأسي نأ هل بحتسيف ةمحرلا ةيآ مامإلا أرق اذإ : يعفاشلا لاقو . هوركم هنإو موقلا ىلع

 يبنلا نع يور امل «حبسي نأ هل بحتسي هيزنت ةيآ وأ « ذيعتسي نأ هل بحتسي باذعلا ةيآ وأ « ىلاعت

 هعباتي نأ يدتقملل بحتسيو «اهنم ذاعتسا الإ باذع ةيآ وأ « اهلأس الإ ةمحر ةيآب رم ام هنأ ةي

 « راكذألا رئاسك يدتقملل نسيف مامإلل نسي ركذ لك نأل ء«رصتخملا» يف ينزملا هلقن كلذ ىلع

 ىلب : لوقي ٠٠١( ةيآلا : ةمايقلا) (ىتوملا يحب نأ ىلع رداقب كلذ سيلأ# : ىلاعت هلوقب أرق ولاذكو

 : لوقي « (۸ ةيآلا : نيتلا) € نيمكاحلا مكحأب هللا سيلا # : أرق وأ « نيدهاشلا نم كلذ ىلع انأو

 نمف روغ مكؤام حبصأ نإ متيأرأ لق # : ىلاعت هلوق أرق وأ « نيدهاشلا نم كلذ ىلع انأو «ىلب

 : ىلاعت هلوق أرق ولو «نيملاعلا بر هللا : لوقي نأ بحتسي ٠١( ةيآلا : كلملا) € نيعم ءامب مكيتأي

 الإ هلإ ال : لوقيو «هللاب تنمآ :لوقي « ۱۸١( ةيآلا : فارعألا) (نونمؤي هدعب ثيدح يأبف #

 ةالصلا يف اذك اًصضيأ يدتقملا قح يف ةنس لكلاو ةَ يبنلا نع ربخلاو رثألا درو كلذ عيمجبو «هللا

 باجتسي نأ ىرحأ هنإف ءاعدلا يف اودهتجاف دوجسلا امآ» : ايب هلوقل هيلإ بودنم اهيف ءأعدلاو دسفت

 . «مکل

 هل نسي نأ يفو « روكذملا ثيدحلل نسح وهف عوطتلا يف ناك نإو هنإف درفنملا مكح امأو

 . اهتاثدحم رومألا رشو اًندحم ناكف « هدعب ةمئألا نع الو ربخلا يف كلذ نع لقني مل هنأل كلذ

۴۲۱ 



 ىلص نإ كلذكو ءةبطخلا ىف كلذكو هب لخم كلذ لك « رانلا نم ذوعتلاو ةنحلا لاؤسو ةءارقلاو

 ‹ عامتسالا ةضيرفل -مالسلاو ةالصلا هيلع -يبنلا ىلع

 (رانلا نم ذوعتلاو) :م بيغرتلا ةيآ ةءارق دنع :ش (ةنجلا لاؤسو) :م مامإلا ءارو :ش (ةءارقلاو) :م

 يأ :ش (هب لخم) :م ةروكذملا ءايشألا ىلإ هب راشأ :ش ( كلذ لك) :م بيهرتلا ةيآ ةءارق دنع :ش

 . عامتسالاو تاصنأإلا نم دحاو لكب

 لوسر نأ ةريره وبأ ىور امل ةبطخلا دنع تصنيو عمسي كلذك يأ :ش ( ةبطخلا يف كلذكو) :م

 يراخبلا هاور «توغل دقف بطخي مامإلاو ةعمحجملا موي تصنأ كبحاصل تلق اذإ» : لاقل هللا

 . توغل ینعمبو « نورخآو «ملسمو

 اب تملكت : ليقو «باوصلا ةلق هانعم ليقو «دودرملا لطابلا طقاسلا مالكلا وهو وغللا :تلق

 لاق « توغل : يهاغنإو ءةريره يبأ ةغل يه ةدايزلا : لاق . تيغل دقل : ةياور يفو «يغبني ال

 نأ رهاظلاو «حصفأ لوألاو ناتغل ىمعي يمعك يغلي ىنعمب : لاقي « اوغل وغلي ىغل : ةغللا لهأ

 اذهل اوعمست ال اورفك نيذلا لاقو # : ىلاعت هللا لاق « ةريره يبأ ةغل يه يتلا ةيناثلا يضتقت ةءارقلا

 اوغلاو :لاقل لوألا نم ناك ولو « يغلي ىغل نماذهو ۲٠١( ةيآلا : تلصف) (هيف اوغلاو نآرقلا

 اذه يفف « يغللا : يناثلا ردصمو وغللا : لوألا ردصم :هريغو تيكسلا نبا لاقو . نيغلا مضب

 هيلإ ريشي نأ مالكلا نع يهنلا دارأ اذإ هقيرطو « ةبطخلا لاح مالكلا عاونأ عيمج نع يهنلا ثيدحلا

 . نكمم لقأ ىلع ديزي الو «رصتخم مالکب همهفیلف همهف رذعت نِإف «همهف نإ توکسلاب

 : يضاقلا لاقو «يعفاشلل نالوق امهيف ؟هيزنت ةهارك هوركم مأ مارح وه له : هيف اوفلتخاو

 ىعخنللا نع ىكحو «ةبطخلل تاصنإلا بجي : ءاملعلا ةماعو ىعفاشلاو ةفينح وبأو كلام لاق

 ۰ ٠ . نآرقلا اهيف الت اذإ الإ بجي ال هنأ : فلسلا ضعبو يبعشلاو

 ىلع بيطخلا ىلص نإ تصنيو عمتسي كلذكو يأ :ش ( ةي يبنلا ىلع ىلص نإ كلذكو) :م

 يف الإ ضرفب سيل ةي يبنلا ىلع ةالصلاو ةبطخلا يف :ش ( عامتسالا ةضيرفل) :م ةبطخ ةي يبنلا

 ةفينح وبأ لأسو . ضرفب سيل ام ةماقإل ضرفلا كرت زوجي ال ضرف ةبطخلا عامتساو ةرم رمعلا
 اوعمتسي نأ يلإ بحأ : لاق ؟ يب يبنلا ىلع نولصيو نوركذي لهف مامإلا ركذ اذإ : فسوي ابأ

 الو : لوقي نأ نم نسحأو ةرابعلا يف نسحأ دقف نولصي الو نوركذي ال : لقي ملو « اوتصنيو

 . ال4 يبنلا ىلع نولصي الو نوركذي
 دنع :تلق . «طيحملا» ىف هركذ اذك يواحطلا هراتخاو ء«هسفن ىف ىلصي : فسوي ىبأ نعو

 درو تيمشتلا مكح اذكو فسوي يبأ لوق راتخا اذهلف عمس املك هيلع ةالصلا بجت يواحطلا
 أرق ول اذكو « اًضرف باوجلا نوكي الف مالسلا نع عونم ملسملاو « ةبطخلا لاح امهب يتأي ال مالسلا

 دري ال نأ هل سيردتلا لاح يف سردملا ىلع ملس ولاذكو « باوجلا دريال هيلع ملسف نآرقلا
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 ىلصيف ٠[ ةيآلا : بازحألا] € هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيأ اي  :ىلاعت هلوق بيطخل ا أرقي نأ الإ

 تاصنإلا ضرفل ةماقإ توكسلا وه طوحالاو « ربنملا نع يئانلا يف اوفلتخاو « هسفن يف عماسلا

 هركذ مالسلا ءاشفإ نود لاملا هدوصقم نأل باوجلا دري ال ناسنإ ىلع لئاسلا ملس ول اذك « باوجلا

 نع يهنلاو تاصنإلا بوجو نأ ىلع ليلد -بطخي مامإلاو-: هلوق : يوونلا لاقو . يبوبحللا
 بجي : ةفينح وبأ لاقو . روهمجلاو كلام بهذمو انبهذم اذهف ةبطخلا لاح يف وه اغنإ مالكلا

 . مالكلا عطقي همالكو ةالصلا عطقي هجورخ :لاق يرهزلا نع « اط وملا» يفو . ةالصلا نوهركي

 لصيف (اًميلست اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيأ اي :  ىلاعت هلوق بيطخلا رقي نأ الإ) :م
 : ىلاعت هلوق بيطخل ا أرق اذإ ينعي- ىلص نإ كلذكو : هلوق نم ءانثتسا اذه :ش (هسفن يف عماسلا

 نأل هسفن يف عماسلا يلصي ٠١( ةيآلا : بازحألا) 4 اًميلست اوملسو هيلع اولص اونمآ نيذلا اهيأ ايل

 كلذب لغتشا دق وهو كلذب هللا رمأ ىكحو نولصي مهنأ هتكئالم نعو هللا نع ىكح بيطخا

 .اولغشني نأ موقلا ىلع ناكف

 : ىلاعت هلوق رخآلا رمألاو € اوملسو هيلع اولص # : امهدحأ : نارمأ هيلع هجوت :تلق نإف

 ةبطخلا يف تلزن :دهاجم لاق ٤ ٠١(. ةيآلا : فارعألا) (اوتصنأو هل اوعمتس اف نآرقلا ءىرق اذإو#
 بجو ءاتیإ نوکی تکس و تصنأو هسفن يف ىلص اذإ :تلق ءرخآلا توفي امهدحأب لاغتشالا

 . نيرمألا

 . ةالصلا يف ةءارقلا عامتسا يف تلزن ةيآلا نأ ىلع روهمجلا :تلق نإف

 . نيتعكرلا ماقم موقت اهنأل ةالصلاك ةبطخل او نآرقلا نم تايب ةبطخلا :تلق

 وهو ربنملا نع ديعبلا يف نورخأخملا خياشملا فلتخا يأ :ش (ربنملا نع يئانلا يف اوفلتخاو) :م

 ةملس نب دمحم نعو ءنآرقلا ًأرقيو هيتفش كرحي ىيحي نب ليضف نعف توصلا عمسي ال يذلا

 صضرفل ةماقإ إ توكسلا وه طوحألاو ) : لاق كلذلف فنصملا هراتخاو ىلوأ تاصنإلا : يراصنألا

 ‹ ليضفتلا لعفأ «طوحألا : هلوقو فسوي يبأ نع يور اذكو :ش ( باوصلاب ملعأ هللاو تاصنإلا

 . راصتخالا نم رصخأ هريظن وأ اًداش طايتحالا يف لخدأ يأ . طوحأ : مهلوق : يزرطملا لاقو

 . اًطايتحا دشأ هيف لاقي نأ سايقلا نأل سايقلل فلاخم هنأ ذوذشلا هجو :تلق
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 ةمامإلا يف باب
 ةدكؤم ةنس ةعامجلا

 نأ وه هلبق يذلا لصفلا نيبو هنيب ةبسانملا هجو « ةمامإلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 ركذي انهاهو مامإلا ةءارق ةنسو « ةتفاخملاو ء«رهجلا بوجو نم «ةمامإللا لاعفأ كانه روكذما

 . تعرش ةفص يأ ىلع اهنأب ةمامإلا ةيعورشم

 . لصفلاب كانهو بابلاب انهاه ركذ مل :تلق نإف

 ‹ نيب يدتقملا لاوحأو «ةمامإلل ةعبات ةريثك ماكحأ هيفو« لوصفلا عمجي بابلا نأل :تلق

 . بابلاب هرکذ كلذلف

 اهيمست يتلا يهو ‹«بجاولا ةوق يف ةنس ينعي : يزارتألا لاق :ش ( ةدكؤم ةنس ةعامجلا) م

 . ةيهاركو ةءاسإ بجوتسي اهكراتو «لالض اهکرتو یده اهذخ يتلا يهو ‹«ىدهلا ةنس ءاهقفلا

 . يقانغسلا نم اذخأ امهالكو لمكألا لاق اذكو ةوقلا يف بجاولا هبشت : «ةياردلا» بحاص لاقو

 فنصملا بهذو « ءاملعلا نيب اهيف فلتخم ةلأسم هذه نأل « ةلئاط ريغ تاليوأتلا هذه :تلق

 يفو . هداز رهاوخ «ركب حرش» يف لاق اذكو يرودقلاو يخركلا لوق وهو ةدكؤم ةنس اهنأ ىلإ
 ىلع ةعامحلا بچت : «عئادبلا» يفو ‹ةنسلاب اهبوجول ةنساهتيمستو ةبجاو ةعامجلا :« ديفملا»

 اهنإ : ليقو . جرح ريغ نم ةعامجلاب ةالصلا ىلع نيرداقلا «رارحألا« نيغلابلا« ءالقعلا لاجرلا

 . ةيعفاشلا نم نيمدقتملا روهمجو قاحسإ يبأو حيرش نبا لوق وهو « يعفاشلا

 هبو ‹« ضرفلا ةحصل اًطرش تسيل نكل نيع ضرف هجو يفو « ةنس هجو يفو : يوونلا لاقو
 بهذم نم حيحصلا وهو روث يبأو يعازوألاو ءاطع لوق وهو يعفارلاو رذنملا نباو ةيزخ نبا لاق

 « رهاوجلا» يفو « هباحصأو يرهاظلا دواد لاق هبو اهكرتب ةالصلا حصت ال :رخآلا هلوقو «دمحأ

 ركب وبأو ديلولا وبأ ناخ يضاق ىكحو . ةعمجلا يف الإ ةبجاوب تسيلو ةدكؤم ةنس : كلام نع

 . ةيافك ضرف اهنأ مهبهذم لهأ ضعب نع
 ال ىتح رذعلاب طقستو جرح ريغ نم اهيلع ردق نم ىلع بجت اغنإ ةعامجلا : «ةفحتلا »يفو

 ‹هلمحي نم نمزلاو ءادئاق ىمعألا دجي مل اذإ اذه مهوحنو نمزلاو ىمعألاو ضيرملا ىلع بجت

 ىلع ةعامجلا الو ةعمحجلا بجت ال :دمحم لاق « بجت امهدنعو «ةغفينح ىبأ دنع دجو اذإاذكو

 « لجرلا عوطقم وأ فالخ نم لجرلاو ديلا عوطقمو « ىمعألاو نمزلاو« دعقملاو« ضيرملا

 . زجاعلا ريبكلا خيشلاو « ملأ هب نكي مل نإو يشملا عيطتسي ال يذلا جولغملاو « لجرلا عوطقملاو
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 .قفانم الإ اهنع فلختي ال يدهلا نتس نم ةعامجلا » :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ءاهكرت بحأ ال : لاقف ءردمو نيط يف ةعامجلا نع ةفينح ابأ تلأس : فسوي وبأ لاقو

 ىلص نإو «مهب ىلصو هلهأب عمج ةعامجلا هتتاف نإو نيطلاو رطملا رذعب طقست اهنأ حيحصلاو
 موزل عنمي هلك كلذف فوح وأ ةلظ وأ ديدش درب وأ رطم ناك اذإ يبالجلا ةالص يفو .زاج هدحو

 كرت : امهريغو ظفاحلاو [. . . .] اًضيأ لاقو ءرذع لحولا : ةمئألا فرش لاقو . ةعامجملا

 نم : ةمئألا مجن لاقو . اهكرات نع توكسلاب ناريجلا مثأيو ريزعتلا هب بجي رذع ريغب ةعامجلا

 ‹ هتداهش لبقت الو هنع توكسلا يف ناريجلاو نذؤملاو مامإلا رذعي ال اراهنو ًاليل هقفلاب لغتشي

 . رذعي هبتك ةعلاطمو هقفلا راركتو « رذعيال ةعامجل ا هتوفتف ةغللا راركتب لغشي نم : اًصضيأ لاقو
 ءرزع ىبأ نإف كلذب هرمأيف ناطلسلا ىلإ هعفري نأ نذؤملل ةعامجلا رضحي ال نم صفح يبأ نعو

 نإو امهمدقأ راتخي نادجسم ناك ولو «هيح دجسم راتخیو لمعلاب لاغتشالا هل[... . . ] يفو

 يف اهالصف ةعامج ةالص هتتاف ولو « قافتالاب لضفأ عماجلا ةعامج : ليقو . برقألا راتخي ايوتسا

 ناذأب دجسم يف ةعامحجلا هركتو «نسح كلذف هتيب يف وأ رخآ دجسم يف ةعامجب وأ هدحو هدجسم

 . كلامو دمحأو يعفاشلا لاق هبو « ةعامجب هلهأ ىلص امدعب ةماقإو

 ناك ةعامجلل لهأب سيل نم هيف ىلص ولو « ةعامجلا راركت هركي ال : دوادو دمحأ لاقو
 اذإ امأ ءريثك موقل ةعامجلا راركت هركي امغنإ : فسوي يبأ نعو . ةماقإو ناذأب هيف اولصي نأ هلهأل

 : ناخ يضاق لاقو . مامإلا ماقم ريغ يف ىلص اذإ اًقلطم هب سأب الف نينثاب وأ دحاوب دحاو ىلص

 ىلع ةماقإو ناذأب قيرف لك يلصي نأ لضفألاف اًنادرف هيف سانلا يلصي نذؤم الو هل مامإ ال دجسم

 هجو ىلع اولصي نأ مهلف مهتيقب رضح مث ةتفاخم ةماقإو ناذأب دجسملا لهأ ضعب ىلصو ةدح

 . «ىبتجملا» يف اذك نالعإلا

 - دوعسم نبا لوق نماذه :ش ( قفانم الإ اهنع فلختي ال يدهلا ننس نم ةعامجلا ١ : ةي هلوقل)

 لاق :لاق صوحألا يبأ نع ملسم هجرخأو . حيحص ريغ يب يبنلا ىلإ هعفرو - هنع هللا يضر

 ننس انملع ةا هللا لوسر نإو قفانم الإ ةالصلا نع فلختي امو انتيأر دقل :دوعسم نب هللا دبع
 نأ هرس نم : لاق ًاضيأ هنع جرحخأو . هيف نذؤي يذلا دجسملا يف ةالصلا ىدهلا ننس نم نإو ىدهلا

 ننس مكيبنل عرش هللا نإف « نهب ىداني ثيح تاولصلا ءالؤه ىلع ظفاحيلف اًملسم ادغ هللا ىقلي

 هتيب يف فلختملا اذه يلصي امك مكتويب يف متيلص مكنأ ولو «ىدهلا ننس نم نهنإو « ىدهلا

 مولعم قفانم الإ اهنع فلخت امو انتيأر دقلو « متللضل مكيبن ةنس متكرت ولو مكيبن ةنس متكرتل
 نأ رثألااذه لدف فصلا يف ماقي ىتح نيلجرلا نيب ىداهي هب ىتؤي لجرلا ناك دقلو « قافنلا

 نأ ىلع لدو « ءةنسلا كرتب وأ بجاولا كرتب نوكي اغإ ديعولا قاحلإ نأل ٠ ةدكؤم ةنس ةعامحلا

 ةنس نوكتف «هيف نذؤي يذلا دجسملا يف ةالصلا ىدهلا ننس يف نإو : هلوقل ةبجاوب تسيل ةعامجلا

 . ةدكؤم
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 ءمهلتاقنو مهبرضن ةعامجلا كرت ىلع اوعمتجا ول دلب لهأ نأ -هللا همحر- دمحم ركذو

 لجرلا ةالص » : لاق ةي هللا لوسر نأ يور ام ةنس ةعامجملا نأ ىلع ليلدلاو : يقانغسلا لاقو

 ( ةجرد نيرشعو عبس» : ةياور يفو «٤ةجرد نيرشعو سمخب هدحو لجرلا ةالص ىلع لضفت ةعامجب

 اهنأ ىلع لد ذإ« زاوجلل ال ةليضفلل ةعامحجلا ربتعا ةي يبنلاف ءةدساف هدحو لجرلا ةالص لقي ملو

 ةعورشم نكت مل اهنإف «نيدلا اذه صئاصخ نمو «مالسإلا رئاعش نم اهنأل ةدكؤم اهنأ الإ ةنس

 . راهظإلا هيف كسمتلاف مالسإلا رئاعش نم ناك امو «نايدألا نم نيد يف

 يضر- رمع نبا نع ملسمو يراخبلا هجرخأ ام «حيحصلا »يف هركذ يذلا ثيدحل ا :تلق

 يفو « ةجرد نيرشعو عبسب درفلا ةالص نم لضفأ ةعامحجلا ةالص » : لاق ةه هللا لوسر نأ - هنع هللا

 ةالص : اًعوفرم ةريره ىبأ نعاجرخأو .«ةجرد نيرشعو اًعبس هدحو هتالص ىلع ديزت» : ظفل

 ىلع عمجلا ةالص لضفت » : ظقل يفو «(اءزج نيرشعو ةسبخب هدحو مكدحأ ةالص نم لضفأ ةعامجلا

 . ( ةجرد نيرشعو اًسمخ هدحو لجرلا ةالص

 اهعوكر متأف ةالف يف اهالص نإف : هيف دواد وبأ دازو هوحن ديعس يبأ نع يراخبلا جرخأو

 ‹ نيخيشلا طرش ىلع حيحص : مكاحلا لاقو . ديج هدانسإو «ةالص نيسمخ تغلب اهدوجسو

 يف لجرلا ةالص ١ : ب هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع ًاضيأ ملسمو يراخبلل رخآ ظفل يفو

 ةسمخب » : امهل ةياور يفو . اًمعض نيرشعو اًسمخ هقوس يفو هتيب يف هتالص ىلع فعضت ةعامجلا

 . (ةجرد» ملسمل ةياور يفو « ءزج نيرشعو

 لوسر نأ -مهنع هللا يضر- بعك نب يبأ ثيدح نم ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ جرخأو

 نم ىكزأ نيلجرلا عم لجرلا ةالصو هدحو هتالص نم ىكزأ لجرلا عم لجرلا ةالص » : لاق ةي هللا

 لضفلا يف كارتشالا يضتقي لضفأ : هلوقو . “هللا ىلإ بحأ وهف داز امو « لجرلا عم هتالص

 لمعتست دق لضفأ نإ : لاقي نأ زوجي الو «هيف ةليضف ال حصي ال امو «نيبناجلا دحأ حيجرتو
 ءددع ةدايزب لضافتلا دنع ال قالطإلا دنع ةلعلا ليبس ىلع زوجي اغنإ كلذ نأل لضافلا ىنعمب

 تربث ىضتقي كلذ نإف «فعضي» : ظفل ىفو «هدحو هتالص ىلع ديزي : ظفل ىف ءاج ام اذه دیؤیو

 ۰ . فعاضت ددعو اهيلع داز ةالص

 عوفرم وأ فوقوم وه له فنصملا هركذ يذلا رثألا ىلإ اوضرعتي مل حارشلا نم بجعلاو
 لوق كلذ نم بجعأو .هنع يورملاو يوارلا وه نم هنم ريدقت لك ىلعو؟ حيحص ريغ وأ حيحص

 هللا دبعو .ًاعوفرم . . . بعك نب يبأ نع ريصب يبأ نب هللا دبع نع ]۷۹٠[ هجام نبا « [۸۱۳] يئاسنلا هاور ()

 .رظن نابح نباو وه هقيثوت يفو . نيلهاستملا نم - هللا همحر- يلجعلاو . يلجعلا ريغ هقثوي مل ريصب يبأ نبا

 . حلطصملا بتك نم عجاريلف هطسب لحم اذه سيلو
 ۴۲١



 اهبالط لجو ثيدحلا ءاملع اهرثكأ يتلا رايدلا يف وهو يب يبنلا ىلإ رثألا اذه بسن ثيح لمكألا

 ‹ ناييإلا رهظيو رفكلا نطبي يذلا وهو هيلع حلطصملا قفانم اب دارملا سيلو : لاق مث « نوثدحللا

 رخآ ناكو ‹ ةضيرفلا ريغ كرتب رفكلا تبثي الو رفاك قفانملا نأل «ةضيرف ةعامحلا تناكل الإو

 . ىصاعلا هب دارملا نوكيف «هلوأ ال اقفانم مالكلا

 نبا نع يور امك اذهو« ديعولا ةدشو « ديدهتلا يف ةغلابملا جرخم جرح قفانم هلوق :تلق

 ‹ ةعامحلا رضحي الو «راهنلاب موصيو « ليللاب موقي نمع هلأس الجر نأ - هنع هللا يضر- سابع

 هديدهتلاو فيوختلا هدارم انإو ءهرفك لجأل رانلا ىف هنأ هدارم سيلو « رانلا يف وه : لاق

 ظفل لمحي نأ نكي الو ءاًقيدنز مويلا ىمسي اغإ لمكألا هركذ يذلا حلطصملا [ يف] قفانملاو

 كراتو ةعبرألاو ةثالثلا رومألا نم رانلا اهب قحتسي يذلا ىنعملا اذه ىلع روكذملا رثألا يف قفانملا

 . نآلا هانركذ يذلا ىنعملا الإ قبي ملف اهيف لخاد ريغ ةعامجلا

 الو ءانركذامك ناينعم هل قفانملاو ءهقالطإ ىلع سيل «رفاك قفانملانأل : لمكألا لوقو

 ريغ كرتب رفكلا تبشيالو : هلوقو « انركذام ىلع نيينعلا دحأ انه اه هنم دارم ا نوكي نأ حصي

 . ىفخي ال ام ىلع دحجلاب رفكي اغإو « كلذك سيلو رفاك ةضيرفلا كرات نأ ىلإ ريشي « ةضيرفلا

 لقثأ» : اب هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا :تلق نإف

 تممه دقلو« ًاوبح ولو امهوتأل امهيف ام نوملعي ولو ‹ رحفلا ةالصو ءاشعلا ةالص نيقفانملا ىلع ةالصلا

 ال موق ىلإ بطح نم مزح مهعم لاجرب تقلطنا مث سانلاب يلصيف ًالجر رمآ مث ماقتف ةالصلاب رمآ نأ

 . ةفئاط هيلإ بهذ امك ضرف ةعامجلا نأ ىلع لدي .« رانلاب مهتويب مهيلع قرحأف ةالصلا نودهشي

 .ديدشلا ديعولا اذه اهكرات قحتسا ام ةنس تناك ولو « هتيب هيلع قرحي ال ةنسلا كرات نأل

 . «دجسملا ىف الإ دحسملا راحل ةالص ال » : ربأج ثيدحو

 ال :لقي ملو «ةالصلا نودهشي)» : لاقي هنأل اولاق ام ىلع كلذ ةلالد ملسن ال :تلق

 ‹ ةعامجلا نع نوفلختي لقي ملو « ةالصلا نع نوفلختم موق ىلإ» : ةياور يفو . ةعامحجلا نودهشي

 نوفلختي » : دوعسم نبأ نع ملسمل ةياور يف ءاج هنأ ىلع ديعولا قحتسم اهكراتو ضرف ةالصلاو

 . اًضعب هضعب رسفي ثيدحلا « ةعمجلا نع

 . ةعامجلا نع ةعمجلاب ربع هنأ تاياورلا رئاس هيلع لدت يذلاو : ىقهيبلا لاق :تلق نإف

 «ةعامحلا يف ةياورو ‹ةعمجلا ىف ةياور «ناتياور امه لب :(ةصالخلا »ىف يوونلا لاق:تلق

 . باتكلا قالطإ ىلع هب دازی الف «دحاو ربخ ثیدحلاف كلذ انملس نئلو «حيحص امهالكو

 الو قبآلا دبعلل ةالص ال» : ةي هلوق ىف امك ةليضفلاو لامكلا ىفن هب دارملاف رباج ثيدح امأو
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 ال ةءارقلا نأل مهؤرقأ :- هللا همحر - فسوي يبأ نعو « ةنسلاب مهملعأ ةمامإلاب سانلا ىلوأو

 ملعلاو « دحاو نكرل اهيلإ رقتفم ةءارقلا : لوقن نحنو ةبئان تبان اذإ ملعلا ىلإ ةجاحلاو « اهنم دب

 ةالصلا ناكرأ رئاس

 . « ةزشانلا ةأرملل

 . قارحإلاب مه امل اًضرف نكي مل ول :تلق نإف
 . ةيضرفلا مدع لدي قارحإلا كرت :تلق

 ريغتب وأ يح ولاب عنم مث داهتجالاب مه دقل : تلق ؟ اًضرف نكي ملاذإ مهلا ةدئاف ام : تلق نإف

 .مالسلا هيلع - هل داهتجالا زاوج يف راتخملا ىلع داهتجالا

 ةعامحلا نأ ىلع لدي « ٤١( ةيآلا : ةرقبلا) ¢ نيعكارلا عم اوعكراو # : ىلاعت هلوق :تلق نإف

 . ةعامجلا هب دارملا نإ : ليق هنأل «ضرف

 ةيآلا يفو « عوضخلا عوكرلاب دارملا : ليقو ‹ مهتالص يف عوكر ال هنإف دوهيلل باطخلا :تلق

 . ةيضرفلا تبثت الف ليواقآ

 نم نسحي ناك اذإ ةيعرشلا ماكحألاو هقفلاب يأ :ش ( ةنسلاب مهملعأ ةمامإلاب سانلا ىلوأو) :م

 . يعفاشلاو كلامو يعازوألاو ءاطع بهذ هيلإو ‹روهمجلا لوق وهو ‹ ةالصلا هب زوجي ام نآرقلا

 . سكعلا ىلع انه اهو مدقم ًارقألا يتأي يذلا ثيدحلا يف :تلق نإف

 . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ هجو ىتاي بيرق نع :تلق

 ؛ةمامإلاب ىلوأ سانلا ارقأ نأ فسوي يبأ نع يورو يأ :ش ( مهؤرقأ فسوي يبأ نعو) م

 دمحأو نيريس نبا لاق هبو « ةءارقلاب قلعتي امو ‹ اهفورح ءادأ ةيفيكو « ةءارقلاب مهملعأ ينعي

 . ةيعفاشلا دنع هوجولا دحأ وهو « رذنملا نباو قاحسإو

 :م ةالصلا يف ةلاحم ال اهيلإ جاتحي ةالصلا يف نكر اهنأل :ش ( اهنم دب ال ةءارقلا نأل) :م

 نم ةعقاو تعقو اذإ . ةنسلاب ملعلا ىلإ جاتحي اغإ ىنعملا :ش ( ةبئان تبان اذإ ملعلا ىلإ ةجاحلاو)

 . ةنسلاب ملاعلا نم ىلوأ ًأرقألا نوكيف ضرفي ال ابرو « هتالص نم هنكميل ضراوعلا

 اهيلإ جاتحي :ش (ملعلاو) :م مايقلا وهو :ش ( دحاو نكر يف اهيلإ رقتفم ةءارقلا لوقن نحنو) :م

 ةءارقلا نأ هريرقت -هللا همحر- فسوي وبأ لاق امع باوج :ش (ةالصلا ناكرأ رئاس) :م لجأل

 ءةالصلا ناكرآ رئاس لجأل هيلإ جاتحم ملعلاو « مايقلا وهو دحاو نكر يف ةالصلا يف اهيلإ جاتحم

 نإو «ةرهاظلا شحاوفلا رذحي ناك اذإ ىلوأ ةنسلاب ملعألا : «ىبتجملا »يفو . ىلوأ ملعلا ناكف

 قسافلا نم يلإ بحأ ليلقلا أرقي يذلا يمألا : صفح يبأ نع «ءافشلا» يفو «هنم عروأ هريغ ناك
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 اوناك نإف « هللا باتكل مهؤرقأ موقلا مؤي» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛مهۇرقأف اوواست نإف

 هماكحأب هنوقلتي اوناک مهنأل ؛ مهملعأ ناک مهؤرقأو «(ةنسلاب مهملعأف ءاوس

 رئاس يف رحبتم ريغ اهيف ارحبتم ةالصلا لئاسمب الاع ناك ول : داشرإلا حرش» يفو . ءىراقلا

 .مولعلا رئاس يف رحبتملا نم ىلوأ هنإف مولعلا
 :م مهؤرقأ ةمامإلاب مهالوأف يأ :ش ( مهؤرقأف) :م ملعلا وأ ةءارقلا يف :ش (اوواست نإف) :م

 اذه :ش (ةنسلاب مهملعأف ءاوس اوناك نإف « ىلاعت هللا باتكل مهؤرقأ موقلا موي -مالسلا هيلع- هلوقل)

 لوسر لاق : لاق يراصنألا دوعسم يبأ نع ملسمل ظفللاو يراخبلا الإ ةعامجلا هجرخأ ثيدحلا

 اوناك نإف ءةنسلاب مهملعأف ءاوس ةءأرقلا يف اوناك نإف «ىلاعت هلنا باتكل مهؤرقأ موقلا مؤي» : اب هللا

 يف لجرلا لجرلا مي الو « اًمالسإ مهمدقأف ءاوس ةرجهلا يف اوناك نإف «ةرجه مهمدقأف ءاوس ةنسلا يف

 هاورو ««اتس» اًمالسإ ناكم ةياورلا يف حصألا : لاق .«هنذإب الإ هتمركت ىلع هتيب يف دعقي الو هناطلس

 مهملعأف »: هلوق ضوع لاق مكاحلا نآ الإ «هكردتسم)» يف مكاحلاو «هحيحص» يف نابح نبا

 «هحيحص) يف ملسم جرخأ دقو « "٠اتس مهرثكأف ءاوس هقفلا يف اوناك نإف ءاّهقف مههقفأف» «ةنسلا

 نب ىيحي نع هدنسو «دانسإلا اذهبةبيرغ ةزيزع ةظفل يهو ءاهقف مههقفأف ركذي ملو «ثيدحلا اذه

 نع جعمض نب سوأ نع ءاجر نب ليعامسإ نع شمعألا نع مزاح نب ريرج نع ثيللا انث ريكب
 : لاق ءةب ءاجر نبا ليعامسإ نع ةاطرأ نب جاجحلا نع مكاحلا جرخأ مث « هركذف « دوعسم يبأ

 هقفلا يف اوناك نإف ءنيدلا يف مههقفأف ءاوس اوناك نإف ةرجه مهمدقأ موقلا مؤيا : ب هللا لوسر لاق

 تكسو ٩ هنذإب الإ هتمرکت ىلع دعقي الو « هناطلس يف لجرلا لجرلا مؤي الو « نآرقلل مهؤرقأف ءاوس

 ىلع مدقم هللا باتكل ًأرقألا نإ : نولوقيو « ةلأسملا هذه يف هنوفلاخي ةمئألا نم نوقابلاو «هنع

 اريسي ظفحي هيقفو ملاع ريغ وهو نآرقلا ظفحي نم عمتجا اذإ :لاق « ثيدحلا ظفل وه امك ملاعلا

 . هيقفلا مدقي : لوقن نحنو « مهدنع نآرقلا ظفاح مدق « نآرقلا نم

 هيل - يبنلا نامز يف ينعي :ش ( مهملعأ ناك مهؤرقأو) : هلوقب ثيدحلا نع فنصملا باجأو

 يأ رش (هماکحأب) :م نآرقلا يأ :ش (هنوقلتی اوناک مهنأل) :م مهأرقأ ةباحصلا ملعأ ناك -مالسلا

 هنوقلتي كلذ يف اوناك مهنأل « ثيدحلا يف ارقألا مدق اغنإ : هريغو ؛طوسبملا» يفو . نآرقلا ماكحأب

 ناكف « ةنس ةرشع يتنثا يف ةرقبلا ةروس ظفح - هنع هللا يضر- رمع نأ يور ىتح «هماكحأب

 . ماكحألاو ةنسلاب ملعألا وه مهيفأرقألا

 هيلع -هللا لوسر ىلع ةروسلا لزنت تناك ام : لاق هنأ -امهنع هللا يضر -رمع نبا نعو

 ةروسلا أرقي مويلا لجرلاو « اهمارحو اهلالحو « اهرجزو «اهيهنو اهرمأ ملعن نحنو الإ. -مالسلا

 . اًنيش اهماكحأ نم فرعي الو

 . )۲٤۳/۱( كردتسملا يف مكاحلا هاور (۱)
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 مهعروأف اوواست نإف . ملعألا انمدقف اننامز يف كلذك الو « ثيدحلا يف مدقف

 ةءارقلا يف اوناك نإف»: -مالسلا هيلع- هلوق ىنعم امف مهملعأ مهؤرقأ ناك امل :تلق نإف
 . اولاق ام ىلع ةلاحم ال تقولا كلذ يف ةنسلاب مهملعأ وه مهؤرقأو ٠ ةنسلاب مهملعأف ءاوس

 نباو ًأرقأ ناك بعك نب يبأ نأ ىرت الأ « ماكحألا يف توافتلا عم نآرقلا يف ةاواسملا :تلق
 يلعو نامثعو رمعو ركب وبأ ةنس نآرقلا ظفحب لغتشا : «ةياهنلا» يفو «ملعأو هقف ناك دوعسم
 «نامثع نم هقفأو ملعأ ناك -هنع هللا يضر- رمعو -مهنع هللا يضر- دوعسم نباو يبأو ديزو

 . بلغألا معألا ىلع -مالسلا هيلع -همالك ىرجف نآرقلا ظفح هيلع رسعي ناك نكلو

 ظفل يف ًارقألا مدقف يأ مهملعأ ناك مهؤرقأو : هلوق ةجيتن اذه :ش ( ثيدحلا يف مدقف) :م
 اير صخشلا نأل ملعأ اننامز يف ًأرقألا سيلو يأ :ش ( اننامز يف كلذك الو) :م روكذملا ثيدحلا

 . روكذم ا يفنلا ةجيتن :ش (ملعألا انمدقف) :م ًالصأ باتكلاب ملع هل سيلو أرقأ نوكي

 هتغيصب ثيدحلاو « ناك هجو يأ ىلع زاوجلا ىلع قافتالا عم ةيلضفألا يف مالكلا :تلق نإف

 ءاضتقا يف وهو رابخإ ةغيص هتغيص نأل ٠ لوألا دوجو دنع يناثلا ةمامإ زاوج مدع ىلع لدي
 يناثلا رابتعا ناكف «بيترتلا قيرط ىلع ءازج لاو طرشلاب هركذ هنإف ًضيأو « رمألا نم دكآ بوجولا
 . هلبق ال لوألا دوجو دعب ناك اغنإ

 حسي» : -مالسلا هيلع- هلوقل هريغ زوجي ال هنأ ال « ةيعورشملا نايبل رابخإلا ةخيص :تلق
 ىلع لمحي رمألا ىنعم ىلع ةلومحم رابخإلا ةغيص نأ انملس نئلو . ٠ ةليلو اًموي ميقملا
 . عامجإلاب ءادتقالا نودب زاوجلا دوجول بابحتسالا

 ناكل ملعألا وه « مهؤرقأ موقلا مؤي» :- مالسلا هيلع -هلوق ءارقإلا نم دارم ا ناك ول :تلق نإف
 . مهملعأف اووتسا نإف «مهملعأ موقلا مؤي : ريدقتلا نوكيو «ثيدحلا يف ًرقألا راركت مزلي

 ةنسلاب مهملعأ هلوق نمو « ةنسلا نود هللا باتك ماكحأب مهملعأ : هلوق نم دارملا :تلق

 . لوألا ملعألا ريغ يناثلا ملعألا ناكف «اًعيمج ةنسلاو باتكلا ماكحأب مهملعأ

 يلصي ركب ابأ اورم» : -مالسلا هيلع -هلوق روكذملا دوعسم نبا ثيدح ضراعي :تلق نإف
 . ىلوأ وهو هريغو يبأ لثم نآرقلل هنم أرق وه نم ناك اذإ «سانلاب

 دقو رمألا رخآ يف ناك ركب يبأ ثيدحو « ةرجهلا لوأ يف ناك دوعسم نبا ثيدح :تلق

 نأ ىرت الأ «هرمأ لك يف مههقفآو مهملعأ -هنع هللا يضر- ركب وبأ ناكو « نآرقلا يف اوهقفت

 . يراصنألا رماع نب ةبقع وه دوعسم يبأ مساو . انملعأ ركب وبأ ناكو : ديعس يبأ لوق

 مهعروأ ةمامإلاب مهالوأف ةءارقلاو ملعلا يف اوواست نإف يأ :ش ( مهعروأف اوواست نإف) :م

 : «يفاكلا »يفو «مارحلا نع بانتجالا ىوقتلاو .تاهبشلا نع بانتجالا عرولا ةيردبلا» يف«
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 اوواست نإف ‹ «يبن فلخ ىلص امنأكف يقت ملاع فلخ ىلص نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 هميدقت يف نألو « اتس امكربكأ امكمؤيلو» : ةكيلم يبأ ينبال مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل مهنسأف

 . ةعامحلا ريثكت

 ظفل يف سيل عرولاو ءةراجإلا لدب لاملا عفدي ال يذلا : عرولاو « ابرلا لكأي ال يذلا يقعللا

 رثكأو انباحصأ نكلو «ةرجه مدقأ « ملعألا ركذ دعب هيفاغغإو « مامإلا بيترت يف ثيدحل ا

 : اب لاق دقو ءاننامز يف ةعطقنم ةرجهلا نأل « عرولا ةرجهلا ناكمو ءانعم يعفاشلا باحصأ

 كلت ناكم يصاعملا نع ةرجهلا اولعجف ؛تائيسلا رجه نم رجاهملا اغنإو « حتفلا دعب ةرجه ال»

 . عرولا دادزي كلذ دنعو ماكحألا ملعتل مهترجه نإف ‹ةرجهلا

 سيل بيرغ ثيدحلا اذه :ش ( يبن فلخ ىلص اغأكف يقت ملاع فلخ ىلص نم : ةي هلوقل) م

 : لاق يونغلا دثرم يبأ نب درم ثيدح نم هانعم يف ام يناربطلا ىور نكل ‹ ثیدحلا بتک يف

 نیبو مکنیب امیف مکدفو مهنإف مکؤاملع مکمؤیلف مکتالص لبقت نأ مکرس نإ » : وب هللا لوسر لاق

 «اتتمو دنس هب یلعی نب یحی نع لامعألا لئاضف يف« هکردتسم» يف مکاحلا هاورو . ' مکبر
 . هنع تکسو  مکرایخ مکمؤیلف» : لاق هنآ الإ

 لاق : لاق - امهنع هللا يضر - رمع نبا نع « امهننس» يف يقهيبلا مث ينطقرادلا ىورو

 : يقهيبلا لاق «"«ىلاعت هللا نيبو مكنيب اميف مكدفو مهنإف مكرابخ مكتمأ اولعجا » : ةي هللا لوسر
 . فرعي ال رصن نب نيسحلا هيف : ناطقلا نبا لاقو « فبعض هدانسإ

 ةمامإلاب ىلوأ مهنسأف عرولاو ملعلاو ةءارقلا يف اوواست نإف يأ :ش ( مهنسأف اوواست نإف) :م

 وهو ناذألا باب يف مدقت دق ثيدحلا اذه :ش ( انس امك ربكأ امكمؤيلو ةكيلم يبأ ينبال يب هلوقل) :م

 املف يل بحاصو انآ ةا يبنلا تيتأ : لاق «ةتسلا ةمئألا هجرخأ ثراحلا نب كلام ثيدح نم

 هج رخو « امك ربكأ امكمؤيلو اميقأ مث انذأف ةالصلا ترضح اذإ» : انل لاق هدنع نم لاقتنالا اندرأ

 . ًرصتخمو ًالوطم ةعامحلا

 يف سانلا ةبغر نأل :ش (ةعامحجلا ريثكت) :م نسألا دقت يف يأ :ش ( هيدقت يف نألو) :م

 يفو «رثكأ رجألا ناك ةعامجلا ترثك املكو « ةعامجلا ريثكتل اًببس نوكيف رثكأ هب ءادتقالا

 ةالصلا يف عشخأ ريبكلا نأل «قسف هيف نكي مل اذإ عرولا نم ىلوأ نسألا :« ةفحتلا»و «طيحملا»

 مدقي الف مالسإلا يف ريصي نم نس نسلاب دارملا : يوونلا لاقو . ةدابع رثكأو ةباجإلا ىلإ برقأو
 داز : «ةفحتلا»و« بولطم ريخ» يفو «هلبق ملسأ وأ مالسإلا يف أشن باش ىلع اًبيرق ملسأ خيش

 يذبرلا ىسوم نب هللا ديبعو : تلق « فيعض يملسألا ىلعي نب ىيحي : ٠١( /۲) عمجملا يف يمشيهلا لاق (۱)

 . فرعي ال رصن نب نيسح : ناطقلا نبا لاقو « فيعض هدانسإ : لاق مث . ۹١( /۳) نتسلا يف يقهيبلا هاور (۲)
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 ‹ لهجلا مهيف بلاغلا نأل يبارعألاو « ملعتلل غرفتي ال هنأل ؛ دبعلا ميدقت هركيو

 نم : الب هلوقل اهجو مهنسحأف اوواست نإف : مهضعب دازو ءاقلخ مهنسحأف اوواست نإف مهضعب
 نسحألا ىلع لاملا يف بسحلا ربتعا :« طيحملا» يفو « «راهنلاب ههجو نسح ليللاب هتالص ترثك

 .ًاهجو

 ةروصلا لامكو ةيبتاكم او ةيقلخلاو ةيعرشلا لئاضفلاب حجري : «رهاوحجلا رصتخم» يفو

 قلخلا نسحو هجولا ةفاظنو : ليقو «سابللا نسح كلذب قحليو نسلاو بسنلا يف فرشلاك
 .كلاملا نم ىلوأ رجأتسملا : ينانيغرملا لاق « هتعفنم وأ ناكملا ةبقر كلمتو

 ةمامإ : ليقو « موقلا ىلإ رايخلا وأ عرقي لاصخلا هذه يف اوواست نإف : «ةصالخلا» يفو
 . ءاوس امه : ينامركلا لضفلا وبأ لاقو . سكعلا نم ىلوأ ميقملا

 . حصألا وهو نسألا مث ةرجه مدقألا مث فرشألا مدقي : يدقلا يف نالوق يعفاشللو

 فرشلاو ربكلا دعب مث « مهتمتت» يفو « ةرجه مدقألا مث فرشألا مث نسألا مدقي : يناثلا لوقلاو

 ‹ حصت ال ةساجنلا عم ةالصلا نأل «تاساجنلاو «خسولا نع ةفاظنلا دارملاو «بوثلا ةفاظن مدقت

 . ةروصلا نسح مث ةعامجلا رثكتف هفلخ ةالصلا ىلإ سانلا ليمت هب نأل توصلا نسح كلذ دعب مث

 عيمج ىلع اهبوجو طوقسل ةرجهلا ربتعت مل «عطقألا حرشاو « طيحملا»و «طوسبملا »يفو

 . دجسملا مامإو تيبلا بحاصو نسألاو عروألاو ًارقألاو هقفألا« نيرضاحلا

 رثكأ اننامز يفو «ءاحلص اوناك مهبلاغو ءاملع اوناك ةالولا نأل يضاملا نامزلا يف اذه :تلق

 . ةلهجو ةملظ ةالولا

 هب متۇي ال : كلام لاقو ‹ لهجلا هيلع بلغيف :ش ( ملعتلل غرفتي ال هنأل دبعلا ميدقت هركيو) :م

 يوتسيف ينيد رمأ ةمامإلا : انلق « رارحألا مؤي نأ زوجي ال : يعازوألا لاقو .ديع الو ةعمج يف

 هركت «مهتمتتا يفو . ىلوأ رحلا :لاقو « ةهارك الب هتمامإ يعفاشلا زوج اذهلو «دبعلاو رحلا هيف

 ( يبارعألاو) :م . هتعباتم نوفكنتسي سانلا نأل ةعامجلا ليلقت هيدقت يف نأ ةهاركلا هجوو « هتمامإ
 نم وهو« يودبلا ةزمهلا حتفب وهو يبارعألا دقت اًضيأ هركيو يأ دبعلا هلوق ىلع فطع :ش

 :م ودبلا نكسي هنأل يبرعلا ميدقت بحتسيو : «يفاكلا» يفو . اًيمجعأ وأ ناك اًيبرع ةيدابلا نكسي

 .افج ادب نم : ىنعم وهو :ش ( لهجلا مهيف بلاغلا نأل)

 دوع هدارم ناک نِإو < دحاو روكذملا نأ عم ‹ مهيف : هلوق يف ريمضلا عفر هجو ام :تلق نإف

 ؟ةينثتلا ريمضب اهيف لوقي نأ يغبني ناك امو ؛ دبعلاو يبارعألا ىلإ ريمضلا

 ‹ عمجلا ىنعم يبارعألا يف نأ ىلإ رظني هنأك نكلو « امهيف وأ هيف لوقي نآ ىلوألا ناك :تلق

 . ةيدابلا نكسي نم لك ىلع قدصيف ماللاو فلألاب ىلحم هنآل
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 «هنید رمأل متهي ل هنأل قسافلاو

 : كلام لاقو « ةعامجلا ليلقت هيفو ‹«سانلا هيف ددريف :ش ( هنيد رمأل متهي ال هنأل قسافلاو) م

 فلسلا بسي نمك ليوأتلاب قسافلا امأ «رمخلا براشو ىنازلاك ليوأت الب قسافلا ةمامإ زوجت ال

 ‹ عنم ا امهحصأ اًقلطم هب ءادتقالا زاوج يف ناتیاور هيف : دمحأ نعو ‹ ناتياور هيف هنعف « حلاصلا

 « رجافو رب لک فلخ اولص » :-مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقل هتمامإ زاوجب يعفاشلاو نحن انلقو

 جاجحلا فلخ اولص نيعباتلاو - مهنع هللا يضر- ةباح هلا نم امهريغو اًسنأو رمع نبا نألو

 . هنامز لهأ قسفأ ناك هنأ عم اهريغو ةعمجلا

 ماقف رصعلا تقو لخدي داك ىتح ةعمجلا لاطأف « ةعمجلا موي بطخي ناك جاجحلا نأ يورو

 رمع نبا ىعد جاجحلا غرف املف « هللا كاده راكم اي رصقأ : لاقو - امهنع هللا يضر- رمع نبا

 « اهمرتخأف كسفن ىلع وأ « هقيرهأف كمدو كلام ىلع ينطلسي هللا نأ ىشخت امأ : لاقو هلتقیل

 يضر- يلعو رمعو ركب يبأ فا خو ةي هللا لوسر فلخ تيلص ينأ ينيفكي امأ : رمع نبا لاقف

 . سانلا قسفأ نم تنأو « كفلخ يلصأ نآلاو -مهنع هللا

 يف الإ قسافلاب ىدتقي نأ يغبني ال : انباحصأ لاق اذهلو ءانلق املف ةيهاركلا هجو امأو

 هللا يضر- دوعسم نبا ناكو «ةعمحجلا فالخب هريغ اًمامإ دجي تاولصلا رئاس ىف نأل ةعمحلا

 ةفوكلاب اًيلاو ديلولا ناكو « تاولصلا رئاسو ةعمجل ا ةالص يف ةبقع نب ديلولا فلخ يلصي -هنع

 ول : «طيحملا يفو .« داشرإلا حرش» يف اذك « ناركس وهو اًموي سانلاب ىلص ىتح اًقساف ناکو

 اولص)) :- مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقل ةعامحلا باوث ازرحم نوكي عدتبم وأ قساف فلخ ىلص

 .!رجافو رب لک فلخ

 هعنم نع موقلا زجعو « مؤي ناك اذإ قسافلا مث يقتلا فلخ ىلص نم باوث لاني ال امأو

 نم اهريغ يف امأ ءهتمامإب ةعمجلا كرتيالو ةعمجلا ةالص ىف هب ىدتقي : ليق «هيفاوملكت

 « ىبتجملا *يفو «كلذب مئأي الو هفلخ ىلصي الو ءرخآ دجسم ىلإ لوحتي نأب سأب الف تابوتكلا
 لهآ نم ناك نم نأ باوجلا لصأف «ركب حرش» يفو «ةعدبلا بحاصب ءادتقالا هركي : «طوسبملا»و

 ؛اهلهأ رفكي ىتح يفكي ناك نإو «هفلخ ةالصلا زوجتو هرفكب مكحي مل هلوقب لمعي ملو انتلبق

 يضر ركب يبأ ةفالخ ركني يذلا يلاغلا يضفارلاو «نآرقلا قلخب لاق يذلا يردقلاو يمهجل اك

 نمو لافقلا لاقو -هنع هللا يضر- يعفاشلا باحصأ رثكأ لاق هبو «زوجت ال ةهبشم لاو -هنع هللا

 ٠ زيجولا حرش» يف اذك يعفاشلا بهذم رهاظ وهو نورفكي ال مهنأو مهب ءادتقالا زوجي : هعبات

 . ةعدب بحاص وهف اًنيش ءاوهألا هذه نم ذختا نم : فسوي يبأ نعو

 .زوجت ال ءاوهألا لهأ فلخ ةالصلا نأ فسوي يبأو ةفينح يبأ نع دمحم ىورو

 ريغ نم جراخلا نم ًاضوتي مل وأ« زوجي ال ةلبقلا نع فرحنا اذإ يعفاشلا فلخ ةالصلا امأ
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 ىف نألو ‹ لهجا هيلع بلغيف هفقثي بأ هل سيل هنأل انزلا دلوو ‹ ةساجنلا ىقوتي ال هنأل ىمعألاو

 فلخ اولص)» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ زاج اومدقت نإو هركيف « ةعامجلا ريفنت ءالؤه ميدقت

 . «رجافو رب لک

 ءزوجتف الإو ‹ حصألا ىلع زوجت ال مهردلا نم رشكأ وه يذلا ينملا لسغي مل وأ « نيليبسلا
 نبا لاقو «قحب ملكت نإو ملكتملا فلخ ةالصلا زوجت ال : فسوي وبأ لاقو « هركي هنكل : ليقو
 : ركب وبأ لاقو . اًيلاو نوكي نأ الإ ادبأ ديعي رمخلا برش نم ءارو ىلص نم : ةيكلاملا نم بيبح

 دلوو نوبأملاو فلقألاو يصخلا ةمامإ هركتو «ادبأ ديعي ليوأت ريغ نم قسافلا فلخ ىلص نم
 -فسوي يبأ نعو « قسافلا فلخ ةالصلا حصت نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو يعفاشلا دنعو ءانزلا

 . تزاج مهفلخ ىلص ولو« نيدلا يف ةموصخ بحاص مهمؤي ال -هللا همحر

 بلط نمو ءاًقيدنز ىعد تاموصخل اب نيدلا بلط نم - هللا همحر- فسوي يبأ نعو
 هيدي يف نم ءارو یلصی ناب ساب الو ءاًباذك ىعد ثيدحلا بيرغ بلط نمو «اًيلعز يعد داسكلا

 بدحألا ةمامإ حصت ال : «ةيريهظلا ىواتفلا *يفو . هركي ةفوشكم تناك نإ :ليقو «ريواصت
 :«ةريخذلا» يفو .حصأ لوألاو زوجي : ليقو « «لزاونلا» يف عاجش نب دمحم هركذ اذكه مئاقلل

 . لزانلا بكارلا همؤي الو مئاقلا دعاقلا مؤي امك مئاقلا بدحألا مؤيو

 ال هنأل) :م ىمعألا دقت اًضيأ هركيو : يأ يبارعألاو هلوق ىلع فطع :ش (ىمعألاو) :م

 باعيتسا ىلع ردقيالو ةلبقلا ىلإ يدتهي الو ةساجنلا نع ظفحتي ال يأ :ش ( ةساجنلا ىقوتي

 مهو مهمؤأ فيك :لاق -هنع هللا يضر- سابع نبا نعو ءاًبلاغ ةراهطلا ءاضعأ يف ءوضولا

 : لاق « ةالصلا يف عشخأ وه ذإ ريصبلاك وه : ةلبانحلا نم يضاقلا لاقو « ةلبقلا ىلإ ينعي «ديعب

 وهف ريصبلا نم هريغ دجوي ملاذإ : طيحملا» يفو . لحي ال ام ىلإ رظني دقو هاري ام هلغشي ريصبلا
 . ىلوأ وهف دجسملا يف لضفلا يف هريغ هيزاوي ال ناك اذإ ؛عئادبلا» يفو . ةمامإلاب ىلوأ

 هنأل) :م انزلا دلو ميدقت ضي هركيو : يأ « ىمعألاو : هلوق ىلع فطع :ش ( انزلا دلوو) :م

 :ش (لهجلا هيلع بلغيف) :مًالهاج لمح ام ىلع ىقبيف هملعيو هبدؤي يأ :ش ( هفقشي بأ هل سيل
 .هراتخاو كلام نع رذنملا نبا هاورو هركي ال :دمحأ لاقو « كلامو يعفاشلا لاق انلوقبو

 دبعلا دقت يف نألو يأ «لكلا لمتشي ناث ليلد اذه :ش ( ءالؤه ميدقت يف نألو) :م

 الو مهب نوذؤي موقلا نأل :ش ( هركيف ةعامجلا ريفنت) :م انزلا دلوو ىمعألاو قسافلاو يبارعألاو

 لاق هنإف «هيزنت ةهارك عضوملا اذه يف ةهاركلا نم دارملاو «ىبتجملا »يفو . هركيف ةمئأ مهب نوضري

 نإو) :م :هلوقب هيلإ راشأ هيف مالك الف زاوجلا امأو « يلإ بحأ مهريغ ةمامإ : لصألا يف دمحم

 «هننس» يف ينطقرادلا هجرخأ ثيدحلا اذهو :ش ( رجافو رب لك فلخ اولص : ةي هلوقل زاج اومدقت

 نأ - هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع لوحكم نع ثراحلا نب ءالعلا نع حلاص نب ةيواعم نع

۳٤ 



 ةالص مهب لصيلف اسوق مأ نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةالصلا مهب مامإلا لوطي الو
 ؛ ةعامحلا نهدحو نيلصي نأ ءاسنلل هرکيو «« ةجاحلا اذو ريبكلاو ضيرملا مهيف نإف «مهفعضأ

 : ينطقرادلا لاق . « رجافو رب لك عم اودهاجو رجافو رب لك فلخ اولص » : لاق ةي هللا لوسر

 هاور ينطقرادلا قيرط نمو «تاقث هنود نمو -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نم عمسي مل لوحكم

 دبع نبا هبقعتو عاطقنالا نم هيف ام عم حلاص نب ةيواعجب هلعأو ««ةيهانتملا للعلا »يف يزوجلا نبا
 ‹ رهاظ قسافلا قح يف ثيدحلا اذهب لالدتسألا هجو « حيحصلا لاجر نم هنإ : لاقو ‹يداهلا

 «زيمتلل بجوملا عم قسافلاب ءادتقالا زوج امل هنأل «هتلالدب كسمتي ىمعألاو دبعلا قح يفو

 ءارجاف وأ ارب نوكي نأ امإ ولخي ال امهنم دحاو لك : لوقنو ىلوألا قيرطلاب امهقح يف زوجيف
 . امهنم لكب ءادتقالا زوج ةي يبنلاو

 ةالص مهب لصيلف اًموق مآ نم : ةي هلوقل) :م ةعامحلاب يأ :ش ( ةالصلا مهب مامإلا لوطي الو) :م

 ثيدح نم ملسمو يراخبلا هاور ثيدحلا اذه :ش (ةجاحلا اذو ضيرملاو ريبكلا مهيف نإف «مهفعضأ

 نإف ففخيلف سانلاب مكدحأ ىلص اذإ» : لاق ايي يبنلا نأ -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع جرعألا

 ريبكلاو ريغصلا » : ملسمل ظفل يفو «ءاش ام لوطيلف هسفنل ىلص اذإو «ريبكلاو ميقسلاو فيعضلا مهيف

 . ' ضيرملاو فيعضلاو

 كردأ داكأ ال هللا لوسر اي : لاقف يراصنألا دوعسم ىبأ ثيدح نم اًضيأ يراخبلا ىورو

 : لاق مث «ذئموي نم اًبضغ دشأ ةظعوم يف ةي يبنلا تيأر امف : لاقف « نالف اهب لوطي ام ةالصلا
 اذهف « « ةجاحلا اذو ريغصلاو ريبكلا مهيف نإف ففخيلف سانلاب ىلص نم « نيرفنم مكنم نإ سانلا اهيأ اي »

 . هيف فالخ ال اذهو «هموق لاح يعاري نأ هل يغبني مامإلا نأ ىلع لدي

 : هوجو ىلع عضوىملااذه يف مالكلا :ش ( ةعامجلا نهدحو نيلصي نأ ءاسنلل هركيو) :م

 مث «ةعامج نهنوك عم ةدحولا ركذ ثيح « ةضقانملا ةروص ظفللا يف يقانغسلا لاق : لوألا

 ةعامج نهسفنأ يف نهو «لاجرلا نع نهدحوت ةدحولا نم دارملا نكل هلوقل اذه نع باجأ

 . ءاسنلا

 نأ لاجرلا نع تادرفنملا ءاسنلل هركيو ىنعملا نأل « هيلع دح قدصي الو هيف ةضقانم ال :تلق

 . نهنع ةعامجب نيلصي ر

 اهنيبل ةبحتسم تناك ول اهنأ انل بحتسي يعفاشلا دنعو اندنع اذهو : يزارتألا لاق : يناثلا

 . هركيو ةعدب نهتعامج نوكتف ةي يبنلا

 نع رذنملا نبا هاكحو -هللا همحر- دمحأو يروثلاو يعازوألا لوق وه يعفاشلا لوق :تلق

 ةعدبلاو؟ ةعدب نهتعامج نوكت فيكف كلذك ناك اذإف .-امهنع هللا يضر- ةملس مأو ةشئاع
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 «ةارعلاك هركيف فصلا طسو مامإلا مايق وهو مرحملا باكترا نم ولخت ال اهنأل

 ةمامإ باب يف «هننس» يف دواد وبأ ىور دقو « ةي هللا لوسر نامز يف نكي مل رمأ ثادحإل مسا
 نآرقلا تأرق دق تناك هيفو « لفون نب ثراحلا نب هللا دبع تنب ةقرو مأ ثيدح نم ءاسنلا

 . اهراد له مؤت نأ اهرمأو اهل نذف < اًنذؤم اهراد يف ذختت نأ ةي يبنلا تنذأتساف

 ةمركع نع نيصحلا نب دواد نع دمحم نب ميهاربإ انربخأ «هفنصم» يف قازرلا دبع ىورو

 . نهطسو يف موقت ءاسنلا ةأرملا مؤت : لاق - مهنع هللا يضر- سابع نبا نع

 اهمسا هموق نم ةأرما نع ينهدلا رامع نع ةنييع نب نايفس انثدح ةبيش يبأ نبا ىورو

 يبأ نبا نع عيكو انثدح . ءاسنلا طسو ةمئاق - اهنع هللا يضر- ةملس مأ انتمأ : تلاق «ةريجح

 ةالصلا يف نهنيب تماقف -اهنع هللا يضر- ةشئاع انتَمأ :تلاق ةيفنحلا ةمظع تورو

 نود لفنلا يف نهمؤت : لاق ثيح يعخنلاو يبعشلا ىلع ةجح وهو ينطقرادلا هاور ء«ةيوتكملا

 قالطإلا ىلع ءاسنلا ةمامإ اوزاجأف يربطلا ريرج نب دمحمو ينزملاو روث وبأ ذشو «ضرفلا
 .ءاسنلاو لاجرلل

 . لفن وأ ضرف يف ادحأ ةأرملا مؤت ال: كلامو يرصبلا نسحلاو راشب نب ناميلس نعو

 «ةملس مآو ةشئاع هتلعف دقو ءاًمرحم نهطسو مامإلا مايق نوكي فيكف :ش ( فصلا طسو مامإلا

 باكترا : لوقي نأ لئاقلف اًضيأو «نآلا هانركذ ام ىلع - هنع هللا يضر- سابع نبا نع يورو
 . ةالصلا زوجي ناك امل اًقلطم ناك ول ذإ« ءاسنلا نود لاجرلا تح يف هيف مرحملا

 هركي فيكو ةعامجلا نهلعف هركي كلذك رمألا ناك اذإ ينعي :ش (هركيف) م :هلوق : عبارلا

 . رصعلا ةملس مأ تلصو «ةءارقلاب ترهج برغملا نهب ةشئاع تلص : «ىلحملا» يف ركذ دقو

 لک نم هيف هيبشتلاو ‹«ضاق عمج ةاضقلاك راع عمج وه :ش (ةارعلاك) م : هلوق : سماخلا

 ةارعلل هركي ينعي : ةعيرشلا جات لاقف «هبشلا هجو يف فلتخي حراشلا مالك نكلو ءرهاظ هوجولا
 . نيتياورلا ىدحإ ةرشابم نع ولخت ال اهنأل ةعامجلا

 يقانغسلا لاقو انه اه امك تاروعلا ىلع عالطالا ةدايز وأ «فصلا طسو مامإلا مايق امأ

 كرتب مهانرمأ اغنإو «ءايإب ادوعق اًنادحو اولصي نأ اندنع هارعلا يفو « ةارعلاك هركيف : هلوق

 « لصحي رتسلا نأل ضعبلا ةروع ىلع مهضعب رصب عقي الو ‹« ضعب نع مهضعب لغاشتل ةعامجملا

 إو« هتروع ىلع مهرصب عقي الثل نهطس و موقي نأ ةعامحجلااولص اذإ مهمامإل ىلوألا نإو

 نيلصي نأ ىلوألاف «ةالصلا يف ءاسنلا لاحك عضوملا اذه يف مهلاحو « اًضيأ زاج مهمدقت

 افرا



 اهلعف لمحو « كلذك تلعف - اهنع هللا يضر - ةشئاع نأل ؛نهطسو مامإلا تماق نلعف نإف

 «مالسإلا ءادتبا ىلع ةعامجلا

 ‹ ةارعلا لاح كلذكف زاج نمدقت نإو «نهطسو نهتمامإ تماق ةعامجب نيلص نإو «نهدحو

 . هنم ذخأ لب هنم بيرق انه اه لمكألا مالكو

 لاقو «ةارعلا ةعامجك ءاسنلا ةعامج هركت يأ « ةارعلاك هركيف : هلوق : يزارتألا لاقو

 مامإلا مايق ةيلضفأو ناذألا ةيلضفأ يف لب هوجولا لك نم سيل ةارعلاب هيبشتلا : «ةياردلا» بحاص

 . تامئاق ءاسنلا ةالص نم لضفأ وهو ادوعق نولصيف ةارعلا امأو « نهطسو

 «ةمرحلا هيبشتلا هجو لعجو « هيف سكع ةعيرشلا جاتو « هب ًاهبشم ةارعلا لعج فنصملا :تلق

 ءاًضيأ ناذألا ةيلضفألا ىف داز هنكلو كلذك «ةياردلا »بحاصو « ةيلضفألا ىف هلعج ىقانغسلاو

 ۰ . ةهاركلا يف هلعج يزارتألاو

 مايق : لاق ًالوأ هنأ وهو ضقانت هيف :ش ( نهطسو مامإلا تماق نلعف نإو) :م : هلوق : سداسلا

 زاوجب لوقيانهو « ةعامجلاب نهتالص زاوج مدع هنم ملعف «مرحم باكترا فصلا طسو مامإلا

 ال ةهاركلا هجوو « عنملا وهو يوغللا انه اًضيأ ةمرحلاب دارملا نوكي نأب هنع باجي نأ نكييو كلذ

 . ةهاركلا عم زاوجلا كلذ عني

 . لعفلا ثينأت ءاتب « مامإلا تماق : لاق فيك :تلق نإف

 هنمو «ىشنأ وأ ناك اركذ هب ىدتقي يأ هب مؤي نم مامإلا : «برغملا »يف يزرطملا لاق :تلق

 ريغ وهو « نهطسو ةمامإإلا تماق نلعف نإف : خسنلا ضعب يفو ‹ نهطسو يف مامإلا تماق

 فرظ هنأل نيسلا نوكسب « :ش (نهطسو) :م : هلوق . فصول مسا مامإلا ةظفل نأل باوص

 وهف حلصي ال امو «نكاس وهف نيب هيف حلص عضوم لكو « حتفلاب رادلا طسو تسلج فالخب
 طسوك ضعب نم هضعب نيبي ناك ام لك : يرهزألا لاقو . نايمهلا هطسو يف دشي هنمو حتفلاب

 ‹«حتفلاب وهف ةحاسلاو رادلاك نيبي ال اًمضنم ناك امو ناكسإلاب وهف ةحبسلاو فصلاو ةدالقلا

 . حتفلا نكاسلا يف اوزيجي ملو ناكسإلا حوتفملا يف اوزاجأو

 ءءاسنلا ةعامجب تلص يأ :ش (كلذك تلعف - اهنع هللا يضر- ةشئاع نأل) :م : هلوق : عباسلا

 وبأ انربخأ «راثآلا »باتك يف نسحلا نب دمحم ىورو «بيرق نع هانركذ دقو نهطسو تماقو
 مؤت تناك اهنأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع يعخنلا ميهاربإ نع ناميلس يبأ نب دامح نع ةفينح

 يزارتألا ىلع در اًضيأ هيفو « ًضيأ ةملس مأ نع انركذ دقو ءاًطسو موقتف ناضمر رهش يف ءاسنلا

 . مرحملا باكترا اهنأ يف اًضيأ فنصملا ىلعو « ةعدب اهنإ : لاق ثيح

 لعف لمح يأ : يزارتألا لاق :ش (مالسإلا ءادتبا ىلع ةعامحلا اهلعف لمحو) :م : هلوق : نماثلا
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 . فشكلا ةدايز مدقتلا يف نألو

 ‹تويبلا يف رارقلاو راقولاب نرمأ نيح خسن مث كلذ ناك ينعي مالسإلا ءادتبا ىلع ةعامجلا ةشئاع

 . هركي الف ةبحتسم اهنأ ىلع لد ةعامجملا ةشئاع تلعف امل : لاقي نأب ردقم لاؤس باوج اذهو

 .مالسإلا ءادتبا ىلع كلذ لمحو : لاقو هنع باجأف

 ماقأ- مالسلاو ةالصلا هيلع- هنأل هيف ىضمأو « موقلا بتك يف علطي مل نم مالك اذه :تلق

 يهو اهب ىنبو ةنيدملاب ةشئاع جوزت مث ملسمو يراخبلا هاور امك ةنس ةرشع ثالث ةوبنلا دعب ةكمب

 هلمح ميقتسي فيكف « اهغولب دعب الإ اًمامإ تلص امو «نينس عست ةي يبنلا دنع تيقبو عست تنب
 ءادتباب دارملا نوكي نأ زوجي : لاقو اذه نع باوجلل لمكألا ىدصتو «مالسإلا ءادتبا ىلع

 . هيلإ ةبسنلاب ًادتبا هنإف « خاستنالا نايب لبق ام مالسإللا

 رابخألا هيلع تلد ام ىلع مالسإلا ءادتبا يف نكي مل اذه نأل لوألا نم دعبأ اذه :تلق

 . خاستنالا لبق ام ىلعاذه لمحي فيك كلذك ناك اذإف « ةروكذملا

 ةبسنلاب مدقتملا عني ديكوت ليلدلا اذه :ش ( فشكلا ةدايز مدقتلا يف نألو) :م :هلوق : عساتلا

 ىلإ اهقوف نم ةسبال تناك اذإ ةأرملا نأب هيلع ضرتعاو «ليلعتلاب ال لصألا يف ةبسنلاب نيب هنأل
 ةهاركلا تناك ولف اهيف فشك ال هنأ عم هركي مدقتلا نإف «لاجرلا نم دحأ نهنيب نكي ملو اهمدق

 . ةلعلا مادعنال كانه زوجي نأ يغبني فشكلا ةدايزل

 نأ ىلع هل مكح ال ردان كلذ نأ :هصخلم ا يقانغسلا مالك نم اخأ لمكألا هنع باجأف

 . اهيهاضي ال ليلعتلاو ةنسلاب ميدقتلا كرت

 اًصوصخ ةالصلا يف اميس الو لاوحألا لك يف رتستلا اهنأش ةأرملا نأل ردان هنأ ملسن ال :تلق

 ًالصأ فشك دجوي ال ذئنيحف ءزارتحالا ةياغ اهئاضعأ نم ءيش فاشكنا نع زرتحت اهنإف «تّمأ اذإ

 يتلا ةبسنلا نيبي مل هنأل رظن هيف «هرخآ ىلإ . . . مدقتلا كرتي نأ ىلع : هلوقو هتدایز نع ًالضف

 . مدقتلا كرت ىلع تلد

 بوجولا ةفص ءافتنا نأ اندنع بهذملا نأ : اهنم ركذو ءهجوأ نم ثحب انهو : لمكألا لاقو

 اغإو «عامجإلاب خوسنمب سيل زاوجلا نأ هلصاح اب هنع باجأ مث« زاوجلا ةفص ءافتنا مزلتست

 بحاص لاقو .نايبلا هيلعف خسنلا ىعدا نم نأل ءرظن هيفو ةنس نهتعامج نوك وه خوسنملا

 لاجرلا ةعامج تعاش امك تعاشلو اهكرت مزل ةعورشم تناك ول نهتعامج نألو : «ةياردلا»

 نع ولخت ال نهتعامج نألو ءدايعألاو عمحجلاو بطخلاو ناذألاب صتخيف رثاعشلا نم اهنأ ىلع
 . مارح كلذ لكو مايقلا هكرت طسولا يفو «فشك ةدايز مدقتلا يف نأل مرحم باكترا

 مايقلا كرت امأو « ١١( ةيآلا : رونلا) € نهتنيز نيدبي الو # : ىلاعت هلوقلف فشكلا ةدايز امأ
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 ؛ هنیمی نع هماقأ دحاو عم یلص نمو

 . ةباحصلا نم دحاو الو -مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا هب لمعي مل هنأل ء ةنسلا فالخ هنألف

 مأ ثيدح يف نأ عم زاوجلل اًملعت وأ مالسإلا ءادتبا يف ناك ةطيارو ةقرو مأ ثيدح امأو

 . ثيدحلا لهأ دنع ًالاقم ةقرو

 ديدس ريغف ءاهكرت هرک ةعورشم نهتعامج تناك ول : هلوق امآ ٠ شودخم هلک اذه :تلق

 ناك اذإ عورشملا نإف « يلكب سيل اذه نأل ءهكرت هركي نأ اًعورشم ءيشلا نوك نم مزليال هنأل

 . هرکی الو هکرت زوجي اًبدن ناک نِإو ءاًهورکم هکرت نوکی ةنس نو «اًمارح هکرت نوکی اضرف
 نب هللا دبع نع« كردتسملا »يف مكاحلا هاور ام هدريف . خلإ . . . ناذألاب صتختف : هلوق امأو

 موقتف ءاسنلا مؤتو ميقتو نذؤت تناك اهنأ - اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ءاطع نع سيردإ

 . فشكلا ةدايز ىلع ةرصتقم ريغ ةمرحلا نأل ملسم ريغ « مارح كلذ لكو : هلوق امأو . نهطسو

 امك اهراد لهأ مؤت نأ ةقرو مأ رمآ ةي يبنلا نأل دودرم « ةنسلا فالح هنآألف : هلوقامأو

 : دالخ نب نمحرلا دبع لاقو ءاهل نذؤي اًنذؤم اهل لعجو ثيدحلا يفو « دواد يبأ ةياور نم انركذ
 مأو ةشئاع نع انركذ انإف « دودرم ةباحصلا نم دحاو الو : هلوقو . اريك اًخيش اهنذؤم تیأر انأف
 يرذنملا هلاق ام ىلإ ةراشإ « ًالاقم ةقرو مأ ثيدح يف ءاسنلا عم : هلوقو . كلذ اتلعف امهنأب ةملس

 اًملسم نإف كلذ هرضي الو لاقم هيفو عيمج نب ديلولا هدنس يف دواد يبأ نسل «هرصتخم» يف

 . هقدصو هتلادع يف اذه ىفكو هل جرخأ

 فرعي ال دالخ نب نمحرلا دبعو« عيمج نب ديلولا: هباتک يف لاطب نبا لاق دق : تلق نإف

 . امهيلاح

 . حيحص اَذإ ثيدحلاف «تاقثلا» يف نابح نبا امهركذ :تلق

 ثيدح نم «ناذألا» باتك يف يناهبصألا خيشلا وبأو «لماكلا» يف يدع نبا جرخأ :تلق نإف

 ءاسنلا ىلع سيل » : لاق -مالسلاو ةالصلا هيلع -يبنلا نأ -اهنع هللا يضر- ركب يبأ تنب ءامسأ

 . «نهطسو موقت نكلو ةأرما نهمدقت الو «لاستغا الو ةعمج الو ةماقإ الو ناذأ

 : يراخبلا نعو . نومأم الو ةقثب سيل :نيعم نبا لاق هللا دبع نب مكاحلا هدنس يف :تلق

 ثيدحلا اذه يزوجلا نبا ركنأو هنهوي كرابملا نبا ناكو .ثيدحلا كورتم : يئاسنلا نعو « هوكرت

 . يعخنلا ميهاربإو يرصبلا نسحلا نع ىوري ءيش وه اغإ اعوفرم فرعي الو « قيقحتلا» هباتك يف

 هنباو -هنع هللا يضر- رمع لوق وهو هل ايواسم :ش ( هني نع هماقآ دحاو عم یلص نمو) :م

 رخأتي نأ بحتسي يعفاشلا نعو قاحسإو كلامو يعازوألاو يروثلا لاق هبو «ريبزلا نب ةورعو
 يعخنلا نع يورم عبار لوق هيفو « هراسي نع هميقي هنأ بيسملا نب ديعس نعو ء ًاليلق مامإلا نع
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 نع رخأتي الو « هنيمي نع هماقأو هب ىلص مالسلا هيلع هنإف - امهنع هللا يضر - سابع نبا ثيدحل

 نإف ‹ رهاظلا وه لوألاو مامإلا بقع دنع هعباصأ عضي هنأ - هللا همحر - دمحم نعو « مامإلا

 ةنسلا فلاخ هنأل ؛ءيسم وهو زاج هراسي يف وأ هفلخ ىلص 5

 . هنيي نع مامإلا ذخأ ءاج اذإف « عكري نأ ىلإ هفلخ موقي هنأ

 نبا ثیدح :ش (هنیمي نع هماقأو هب یلص يب هناف - امهنع هللا يضر- سابع نبا ثیدحل) :م

 ةنوميم يتلاخ دنع تغ : لاق . سابع نبا ىلوم بيرك نع مهبتك يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ سابع

 تمقف ةالصلا ىلإ ماق مث «ةبرقلا أكوأ مث اضوتف ةبرقلا قلطأف ءليللا يف ةي هللا لوسر ماقف

 نع ينماقأف هئارو نم ينرادأف هبنج ينذخأف «هراسي نع تمقف تئج مث« أضوت امك تأضوتو

 .ًالوطمو اًرصتخم هوجرخأ . هعم تیلصف « هني

 . ةعدب هنإو ةعامحلاب لفنلا ءادأ زوجي فيك :تلق نإف

 ناك دجهتلا لوقن اّنأ ىلع زوجي «نينثا وأ دحاوب ةماقإ الو ناذأ الب ةعامجل اب لفنلا ءادأ :تلق

 نوكي الف اًيبص ناك سابع نبا نأ عم ضرتفملاب لفنتملا ءادتقا نوكيف ةي يبنلا ىلع اًضرف

 . اًطلاخم

 هدوجسو لوطأ يدتقملا ناك نإو « ةنسلا فالح رحخأتلا نأل :ش ( مامإلا نع رخأتي الو) :م

 مامإلا دوجس عوقوف فصلا يف فقو ولامك « فوقولا عضومب ةربعلا نأل « هرضي ال مامإلا مادق

 . هلوطی

 ههجوو ةياورلا رهاظ وه رخأتلا نودب مامإلا نيمي نع يدتقملا مايق يأ :ش ( رهاظلا وه لوألاو)

 . - امهنع هللا ىضر- سابع نبا ثيدح

 وأ مامإلا فلخ يدتقملا ىلص نإو يأ :ش ( ءيسم وهو زاج هراسي يف وأ هفلخ ىلص نإف) :م

 :ش (ةنسلا فلاخ هنأل) :م ءىيسلا لعف لعاف يأ ءىسم هنأ لاحلاو زاج هدحو هنأ لاحلاو «هراسي نع

 يف باوجلا : لاق نم انخياشم نم مالسإلا خيش نعو « اًمنآ سابع نبا ثيدح ركذام وهو

 . اهوركم نوكيف مايقلا يف ةنسلا كرت هنأل دحاو هفلخ وأ هراسي نع ماق ولام وهو نيلصفلا

 هجو لک نم ةنسلل اكرات ريصي ال هنأل هفلخ ماق اذإ هراسی نع نوکی ال : لاقو قرف نم مهنمو

 دنعو ‹ملعلاو هقفلاب هل ىعدو < هفلخ ماق هنإف سابع نبا وهو ةباحصلا نم دحاو هب لمع هنأل

 نع افقوف اًيبص امهدحأ ناكو نانثا ناك ول : دمحأ لاقو «هتالص لطبت هراسي ىلع فقو ول دمحأ

 ىلع فقي يبصلا لب حصي ال هنأ ىلع مهرشكأو « دمحأ فقوت هفلخ افقو ولو «هب سأب الف هنيمب

 . هراسي
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 هللا دبع نع كلذ لقنو ‹ امهطسوتي - هللا همحر - فسوي يبأ نعو « امهيلع مدقت نينثا مآ نإو

 ‹ءامهب ىلص نيح ميتيلاو سن ىلع مدقت مالسلا هيلع هنآ انلو. - هنع هللا يضر - دوعسم نبا

 - ةفينح يبأ دنعاذهو امهيلع مدقت نيلجر مأ نإو يأ :ش ( امهيلع مدقت نينثا مأ نإو) :م

 .دمحمو -هللا همحر

 نب هللا دبع نع كلذ لقنو) :م . ةقيقح ةعامجب اسيل نينثالاو ةعامجلا ةنس مامإلا فلخ فافطصالا

 يبنلا ىلإ هعفرو نييلوألا يف هعفري ملو قرط ثالث نم ملسم هاور دقو ‹یرتامک دوعسم نبا یلع

 : لاق ءامهنيب ماقف دوسألاو ةمقلعب ىلص هنأ دوعسم نبا نع «هعماج» يف يذمرتلا لاقو

 حيحصلاو ؛هعفر حصي ال ثيدحلا اذه: - هنع هللا ىضر - رمع وبأ لاقو ةي يبنلا نع هاورو

 دوعسم نبا ثيدح يثراحلا لاقو «دوسألاو ةمقلعب ىلص هنأ دوعسم نبا ىلع فيقوتلا مهدنع

 ةمقلع نع ميهاربإ نعو ««هحيحصا يف هنع ملسم هجرخأ يذلا ثيدحلا هب دارأو خوسنم

 لعجف امهنيب ماقف «معن :الاق مكفلخ نم يلصأ : لاقف هللا دبع ىلع الخد امهنأ دوسألاو

 امهلعج مث هيدي نیب قبط مث انیتبکر ىلع انیدیآ انعضوف انعکر مث هلامش نع رخآلاو هنیمیب امهدحأ
 هللا لوسر نم ةروصلا هذه ملعت اغنإ هنأل ةي هللا لوسر لعف اذكه : لاق ىلص املف« هيذخف نيب

 يبنلا مدق الو « اهتلمج نم مكحلااذهو «ةكورتم يهو ىرخأ ماكحأو قيبطتلا امهيفو ةكجب ةي

 . هك رت ةنيدملا ةا

 . اذه دوعسم نبا ثيدح نع فنصملا باجأ ام :تلق نإف

 : ةبوجأ ةئالثب بيجأ :تلق

 اذه بيقع هركذ يتآلا -هنع هللا يضر- سنأ ثيدح هغلبي ملدوعسم نبا نأ : لوألا

 . ثيدحلا

 . ةنسلا نم هنأ ىلع ال رخآ رذعبو دجسملا قيضل لاق هنأ : يناثلاو

 دحاو لك هنيمي نع رذ وبأو يلصي يب يبنلا ىأر هنأ «ةفرعملا» يف يقهيبلا ركذ : ثلاثلاو

 ةنس كلذ نأ هللا دبع نظف هلامشب ةي يبنلا هيلإ ًأموأف امهفلخ دوعسم نبا ماقف « هسفنل يلصي

 . هسفنل انم لجر لک يلصي هنع يور اميف لاق یتح رذ وب هملعو امهمژي هنأ ملعي ملو فقوملا

 هجرخأ ثيدحلا اذهو :ش ( امهب ىلص نيح ميتيلاو سنأ ىلع مدقت -مالسلا هيلع- هنأ انلو) :م

 كلام نب سن نع ةحلط يبأ نب هللا دبع نب قاحسإ نع سنأ نب كلام نع ةجام نبا الإ ةعامجلا
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 هلوقلف ةأرم ا امأ « يبص وأ ةأرماب اودتقي نأ لاجرلل زوجيإالو . ةحابإلا ليلد رثألاو ةيلضفألل اذهف

 ‹ اهيدقت زوجي الف «٠ هللا نهرخأ ثيح نم نهورخأ » : مالسلا هيلع

 لاق ] «مكل لصألف اوموق » : لاق مث هنم لکأف هتعنص ماعطل ةي هللا لوسر تعد ةكيلم هتدج نأ

 هيلع- هللا لوسر ماقف «ءاب هتحضنف ثبل ام لوط نم دوسا دق انل ريصح ىلإ تمقف [ :سنأ

 ميتيلاو فرصنا مث نيتعكر انب ىلصف انءارو سنأو زوجعلاو هئارو نم ميتيلاو انأ تمقو -مالسلا

 هيبأل سنأ وخأ ميتيلا : ليقو « ةبحص هيبألو هل ةي هللا لوسر ىلوم ةريمض يبأ نب ريمض وه
 .ايرثلل مجنلاك هل بلاغ ملع ميتيلاو ريمض همساو

 هيبأ مأ قاحسإ ةدج يهو قاحسإ ىلع دئاع ريمضلاو « ةكيلم هتدج : هلوق : رمع وبأ لاقو

 نب سن مأ يهو « يراصنألا ةحلط يبأ جوز ناحلم تنب ميلس مأ يهو « ةحلط يب نب هللا دبع

 مأ كلام نب سنأ ةدج يهو «هتدج نإ: لئاقلا وهو سنأ ىلإ دوعي ريمضلا : هريغ لاقو « كلام

 مأ نأ ثيدحلا قرط ضعب يف نأ رمع وبأ لاق ام ديؤيو « يدع نب كلام تنب ةكيلم اهمساو همأ

 نب قاحسإ نع ديعس نب ىيحي نع يئاسنلا هجرخأ ءاهمؤي نأ ايب هللا لوسر تلأس ةملس

 . يراخبلا يف احرصم كلذ ءاج سنأ مأ يهو ميلس مأو هركذف هللا دبع

 ليلد نينثالا ىلع همدقت- مالسلاو ةالصلا هيلع- يبنلا لعف يأ :ش ( ةيلضفألل ليلد اذهف) :م

 .دوعسم نبا نع فسوي وبأ هاور يذلا رثألاب دارأ :ش ( ةحابإلا ليلد رثألاو) :م ةيلضفألا

 .هريغ لعف ىلع- مالسلا هيلع- يبنلا لعفل احيجرت : تلق . سكعي مل :تلق نإف

 (٠ داشرإلا حرش» يف اذك < عامجإلاب هركي فص هفلخو مامإلا بنجب دحاو ماق ولو : عورف

 «هركي فصلا يبناج دحأ يف ماق ولو نيفرطلا لدعيل بارحملا يف موقي نأ ةنسلا : ىبتجملا» يفو

 يوتسي طئاحلا بناج يف مامإلا موقيل دجسملا ءالمإو « يوتشلا بنجب يفيصلا دجسملا ناك ولو

 ‹ نيتيراسلا نيب مامإلا موقي نأ هركأ : لاق هنأ ةفينح يبأ نع يور ام حصألاو «هيبناج نم موقلا

 نع موقي هابناج ىوتسا ىتمو « ةمألا لمعل فالح هنأل ةيراس ىلإ وأ دجسملا ةيحان وأ : ةياور يفو
 «هفلخ نافقيف رخآ ءيجي ىتح رظتني الو اهدس ةجرف فصلا يف دجو نإو هنكمأ نإ مامإإلا نيمي

 حصت رذع ريغب ادرفنم فقو ولو « ةرورضلل مامإلا ءاذحب فصلا فلحخ فقي اًلاع دجي مل ولو

 هتالص حصت ال : ثيدحلا باحصأو دمحأ لاقو . كلامو يعفاشلادنعو « اندنع هتالص

 ميتيلاو سنأ ثيدح انلو «« فصلا فلخ درفنملل ةالص ال ١ : -مالسلا هيلع- هلوقب اوجتحاو

 ديرأ روكذملا ثيدحلا نم هاور امو ‹ فصلا فلح ةدرفنم يهو اه ءادتقا اوزوج دقو «زوجعلاو

 . لامكلا يفن هب

 نم نهورخأ :- مالسلا هيلع- هلوقلف ةأرملا امآ «يبص الو ةأرماب اودتقي نأ لاجرلل زوجي الو) :م
 ‹ دوعسم نب هللا دبع ىلع فوقوم وهو« عوفرم ريغاذه :ش ( اهيدقت زوجي الف « هللا نهرخآ ثيح
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 نع رمعم يبأ نع ميهاربإ نع شمعألا نع يروثلا نايفس نع «هفنصم» يف قازرلا دبع هجرخأ
 «ةيادهلا» حارش نم ادحأ رأ ملو« همجعم» يف يناربطلا هاور قازرلا دبع قيرط نمو « دوعسم نبا
 ام ضعب باتك يف ةيعفاشلا نم يأ رئابكلا هركذو «ةربتعم انباحصأ بتكو « ربخلا اذه لال ضرعت

 هجو «« ىلحملا يف مزح نباو «ينغملا »يف ةمادق نبا اًضيأ هركذو « لبنح نب دمحأ هب درفت

 نع ةرابع ثيح نإ :« رارسألا »يف ديز وبأ لاق ام « هللا نهرخأ ثيح نم : هلوقب لالدتسالا

 ينعي ليلعتلل ثيح نوكي نأ زوجي : ليقو « ةالصلا ناكم الإ هيف نهرخأت بجي ناكم الو ناكملا

 . تايالولا رئاسو ةنطلسلاو ثرإلاو ةداهشلا يف ىلاعت هللا نهرخأ امك

 ‹«سلاج ريمألا ثيح سلجا : لوقت ةلمحلا ىلإ فاضم ناكم فرظ هنأ ثيح لصأ :تلق

 : رعاشلا لوقك درغملا ىلإ فاضي دقو «ريمألا سلج ثيحو

 .r مئامعلا يل ثيح يضاوملا يضمت

 ثيح ىرت امأ «مهضعب طبض كلذ نمو ءاهبرعأ درغملا ىلإ ثيح فاضأ نم : حتفلا وبأ لاق
 ربخلاو «ليهس عفرو ءاثلا مضب ليهس ثيح هلصأو «ليهس ضفخو ثيح ءاث حتفب « اعلاط ليهس

 تس هيفو « نيلعفلا تمزجو طرشلا ىنعم تنمضف ةيفانلا ام اهب تلصتا اذإ دوج وم يآ فوذحم

 نم) ارق نم ةءارق هيلعو « ثيح برعي نم برعلا نمو ءاهعم واولابو ثالثلا تاكرحلاب تاغل
 ربا يف لوقأ ٠ نامزلل درت دقو : شفخألا لاقو . اًقافتا ناكملل يهو رسكلاب € نوملعي ال ثيح

 « اعامجإ ةالصلا جراخ نهريخأت بوجو مدعل ةالصلا يف ماعلا ثيح نم نهريخأتب اكربت ارمأ

 ةماقإ يف لوصألا مه لاجرلا نأل ةعامجملا يف نهنييعتل راهظإ ةالصلا يف نهريخأت ثيحو
 بابحتسا نود : ىعفاشلادنعو . دارفنالا نع ةبحتسم تسيل ءاسنلا ةعامج نإف «ةعامجملا

 مدقت ول امك هتالص تدسف هب بطاخي وه ام كرت اذإف « ريخأتلاب بطاخملا وه لجرلاو لاجرلا

 . همامإ ىلع

 يهنلاو ءاضيأ اهبناج ىلإو اهفلخ ةالصلا نع يهن وهو اهريخأتب رمأ هنأ هلك اذه نم رهظي
 الو # : ىلاعت هلوقل ةبجاو يهو داسفلا نع ةالصلل ةنايص اهريخأت يف نألو « يهنملا داسف يضتقي

 ةجيتن هذه ءاهیدقت زوجي الف : هلوقب فنصملا راشأ هيلإو « ١٣( ةيآلا : دمحم) ( مكلامعأ اولطبت

 ملف ءاهيدقت زوجي الف اهريخأتب رمألا ءاج امل : مالكلا ريدقت « ةأرماب اودتقي نأ زوجي الو : هلوق

 ال بوجولا تبث هلثبو دحاولا ربخ ثيدحلااذه : ليق نإف :يزارتألا يفو .اهب ءادتقالا زجي

 . هك رتب ةالصلا دسفت الف ضرفلا

 يف كسي : «ىبتجملا» يفو ‹ دسفم هكرتف ‹ هب ةيضرفلا تبثت روهشم ثيدح اذه : انلق

 اهتمامإ زوجي هنأ يربطلا ريرج نبا نع يكح هنأل «نيدهتجملا عامجإ هب دارملاو « عامجإلاب ةلأسملا
r 



 هزوج ةقلطملا ننسلاو حيوارتلا يفو « هب ضرتفملا ءادتقا زوجي الف  لفنتم هنألف يبصلا امأو

 يف فالخلا ققح نم مهنمو - هللا مهمحر- انخياشم هزوجي ملو - هللا مهمحر - حلب خیاشم

 ؛ اهلك تاولصلا يف زوجيإال هنأ راتخملاو - هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ نيب قلطملا لفنلا

 غلابلا لفن نود يبصلا لفن نأل

 يذلاو لفنتم هنألف يبصلاب ءادتقالا زاوج مدع امأو يأ :ش ( لفنتم هنألف يبصلا امآو) :م

 ةالص ةنمضتم مامإلا ةالص نأل لفنتملاب يأ :ش (هب ضرتفملا ءادتقا زوجي الف) :م ضرتفم هب يدتقي

 ام نمضتي اغإ ءيشلا نأ كشالو «نماض مامإلا :-مالسلا هيلع- هلوقل ءاداسفو ةحص يدتقملا

 كلامو يروثلاو يعازوألا لاق هبو « اذهل يبصلاب غلابلا ءادنقا زجي ملف «هقوف وهام ال هنود وه

 لاقو «دهاجمو يبعشلاو ءاطع اههركو :رذنملا نبا لاقو . ناتياور لفنلا يفو «قاحسإو دمحأو

 يف لاقو ء«زوجت ال : «مألا »يف لاق ‹ نالوق هل ةعمجملا يفو «هتمامإ حصت : يعفاشلاو نسحل ا

 انأو ةي هللا لوسر دهع ىلع تمأ :لاق ةملس نب ورمع نع يراخبلا ىور ال زوجت : ءالمإل

 -يبنلا نم عمسي مل ارمع نأ رهشألاو يباحص ةملسو « نينس عبس نبا وأ ننس تس نبا مالغ

 لاقو ‹ ةملس نب ورمع ثيدح فعضي نسحلا ناك : يباطخلا لاقو ءهنع وري ملو- مالسلا هيلع

 . نيب ءيشب سيل هعد هرم

 غولب ققحتي مل هلعلف ءاذهام يردأ ال : لاق ورمع ثيدح دمحأل ليقو : دواد وبأ لاقو

 تجرخ تدجس اذإ تنك : ورمع لاق دقو« ةباحصلا لاشمأ هفلاخ دقو : لاق« ةي يبنلا رمأ

 رابكو قورافلا رمعو قيدصلا ركب يبأ لوق اولعجي مل مهنأ بيجعلاو « غلاب ريغ اذهو « يتسا

 و« نينس تس هرمع [يبص] لعفب اولدتساو «ةجح مهلاعفأو -مهنع هللا يضر- ةباحصلا

 نبا نعو « نيدلا يف طوحأ هعنمو ؟ةمامإلا يف مدقتي فيكف « ةالصلاو ءوضولا ضئارف فرعي

 ال يذلا مالغلا موي الل : دوعسم نبا نعو « ملتحي ىتح مالغلا مؤي ال -هنع هللا يضر - سابع

 . «هننس» يف مرثألا امهاور « دودحلا هيلع بجت

 يأ :ش (هزوج) :م اهدعبو ضئارفلا لبق بتاورلا ننسلا :ش ( ةقلطملا نتسلاو حيوارتلا يفو) :م

 لهأ ءاملع يبصلاب ءادتقالا زوجي ملو يأ :ش ( انخياشم هزوجي ملو خلب خياشم) :م يبصلاب ءادتقالا

 . دنقرمسو یراخب

 يب نيب قلطملا لفنلا يف فالخلا ققح نم) :م دنقرمسو یراخب خیاشم نمو يآ :ش (مهنمو) :م

 (راتخملاو) :م زوجي دمحم دنعو « ءادتقالا زوجي ال : فسوي یبا دنع لاقف :ش ( دمحمو فسوي

 يبصلا لفن نأل اهلك تاولصلا يف زوجي ال) :م يبصلاب ءادتقالا نأ يأ :ش (هنأ) :م ىوتفلل يأ :ش

 ريغ يبصلا لفنو «هدسفأ اذإ ءاضقلا بجي ثيح نومضم غلابلا لفن نأل :ش ( غلابلا لفن نود
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 هنأل نونظملا فالخب ‹ فيعضلا ىلع يوقلا ينبي الو « عامجإلاب داسفإلاب ءاضقلا همزلي ال ثيح

 فصيو ةدحتم ةالصلا نأل ىبصلاب ىبصلا ءادتقا فالخبو « امدع ضراعلا ربتعاف « هيف دهتجم

 «ىهنلاو مالحألا ولوأ مكنم ينليل » : مالسلا هيلع هلوقل ؛ ءاسنلا مث « نايبصلا مث « لاجرلا

 . ىلعألل اًتمضتم ىندألا نوكي نأ زوجي

 لفنو «عورشلاب همزلي ثيح يوقلا غلابلا لفن نأل :ش ( فيعضلا ىلع يوقلا ينبي الو) :م
 . لفنلا يف اًضيأ هب ءادتقالا زوجي ال اذه ىلعو «عورشلاب همزلي ال ثيح فيعض يبصلا

 ءادتقا سايق هريدقتو نونظملا نع خلب خياشم سايق نع باوج اذه :ش (نونظملا فالخب) :م

 هيلع ةالص يلصي نب لفنتملا يدتقي نأ نونظملا ةروص « دساف ناظلاب ءادتقالا ىلع يبصلاب غلابلا

 رخآ ضرف مازتلا دصق ىلع هيف عرش هنأل « اندنع ءاضقلاب ةنومضم ريغ تناك نإو « ءادتقالا زوجي
 ءءاضقلا همزلي هدسفأ مث لفنتم هب ىدتقاف هيلع اهنأ نظ ىلع ةالص يف عرش ىرخأ ةروصو «هيلع

 دنع نأل هيف دهتجم نونظملا نأل يأ :ش (هيف دهتجم هنأل) :م داسفإللا ريدقت ىلع مامإلا مزلي مل نإو

 ءادتقالا زاجف يدتقملاو مامإلا لاح دحتاف نماض مامإلا نأك راصف « ناظلا ىلع بجاو ءاضقلا رفز

 . هب

 عم رفز داهتجا ىلإ رظنلاب يدتقملا قح يف :ش (اًمدع) :م ناظلل وهو :ش (ضراعلا ربتعاف) :م

 يلصجب ءادتقا اذه ناكف « مامإلا ةالص ةنومضم همعز يف نأل .دهتجملا لوق ةحص لامتحا

 ءادتقا ناكف يدتقملا ىلإ هنامض مكح يرسي ىتح نامضلا لهأ نم سيلف يبصلا امأ « ةنومضللا

 . لفنتملاب ضرتغملا ءادتقا ىنعم يف هب غلابلا

 امهنم دحاو ىلع نامضلا مدعل :ش (ةدحتم ةالصلا نأل يبصلاب يبصلا ءادتقا فالخبو) :م

 . فيعضلا ىلع فيعضلا ءانب ناكو

 «طيحملا» يفو «مامإلا فلح مايقلا بيترت اذه :ش ( ءاسنلا مث نايبصلا مث لاجرلا فصيو) :م

 تايبصلا مث ءاسنلا مث ىثانخلا مث رابكلا نايبصلا مث لاجرلا مامإللا يلي : «يباجيبسألا»و

 دوعسم نبا نع ثيدحلا اذه يور :ش ( ىهنلاو مالحألا ولوأ مكنم ينليل ب هلوقل) :م تاقهارملاو

 ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هجرخأ دوعسم نبا ثيدحف «بزاع نب ءاربلاو دوعسم يبأو

 دبع ثيدح نم لئاضفلا باتك يف «كردتسملا» يف مكاحلا هجرخآ بزاع نب ءاربلا ثيدحو

 ةالصلا تميقأ اذإ انيتآي اهب هللا لوسر ناك : لاق بزاع نب ءاربلا نع ةجسوع نب نمحرلا

 مالحألا ولوأ مكنم ينليلو «مكبولق فلتختف اوفلتخت الو مكفوفص اوميقأ» : لرقيو انقتاوع حسميف
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 . هنع تکسو « یھنلاو

 هلوق ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا : فنصملل «ةيادهلا» ثيداحأ جيرخت يف يعليزلا لاقو
 لدتسي نأ نكيو «طقف لاجرلا يدقت ىلعالإ كلذ ضهني الو «خلإ . . .لاجرلا فصيو
 ناملغلا مادق لاجرلا لعجيف ةالصلا يف مهفصي ناك ايب يبنلا نأ يرعشألا كلام يبأ ثيدحب
 . ()(هدنسم )یف ةماسأ يبأ نبا ثراحلا هاور < ناملغلا فلخ ءاسنلاو مهفلخ ناملغلاو

 لاق .كلذ فلخ نايبصلا ماقأو هنولي لاجرلا ماقأ ةا ىبنلا نأ هنع ةبيش يبأ نبا جرخأو
 . مهتيلوجر لامتحال لاجرلل ةعبات نايبصلا : لمكألا

 نيماللا رسكب ينليل : هلوق « نايبصلا دعب ءاسنلا نوك ىلع هنم ليلدلا امف اذه انملس اذإ :تلق
 ءايلا نيب اهعوقول واولا تفذح يلوي يلي لصأو «برقلا وهو اّيلو يلي يلو نم نونلا فيفختو
 لاقو «عنزو ىلع ق لثم رضاحلا رمأو «مزجلل طقست ءايلا نأل ليل هنم بئاغلا رمأو رسكلاو

 ناتفوذحلملا واولاو ءايلا دوعت صقانلا تلخد اذإ ةدكؤملا نونلا نأ كلذ يف ةدعاقلا :تلق
 هنم لوقت مئانلا هاري ام وهو ماللا نوكسو ءاحلا مضب ملح مالحألا ولوأ : هلوق . ينيليل ريصيف
 مئانلا هاري اميف هلامعتسا تبلغ نكلو ًاضيأ هتملحو اذكه تملح لوقت ملتحاو « ماللا حتفب ملح

 مضب ةيهن عمج نونلا مضب يهنلا : هلوق . نوغلابلا ينليل انه اه دارملا ناكف ءغولبلا ةلالد نم
 كلذكو لئاذرلا نع هبحاص ىهن هنأل اًصضيأ نونلا حتفب لاقي «لقعلا يهو ءاهلا نوكسو نونلا
 : يسرافلا يلع وبأ لاقو « ىهن موق نم ىهنو هن لجر : لاقيو «ريعبلا لاقع نم هلقعل لقعلا
 .نسحلاو باشلا ةغللا يف هانعمو : لاق اعمج نوكي نأو ىدهلاك ردصم ىهنلا نوكي الأ زوجي
 : نيهجو نم طلغ لقعلاب ملحلا ريبعت يف يقانغسلا لاقو

 . هورسفي مل تاقثلا نأ : امهدحأ

 يهو ةيهن عمج ىهنلا نأل لباق ريغ نم لقعلا ريسفت يفف «ثيدحلا يف راركتلا تابثإ : يناثلا
 . لقعلا

 ىنعملاو فلتخم ظفللا نأل ديكأتلا وه اغإو «راركتلا هيف سيلو ملحلاب مهضعب رسف دق :تلق
 . حيصفلا مالكلا يف اذه لثم ةدئاف ريغ نم عقو دقو « دحاو

 اوقتا : ىنعملاو «دسألاو مكايإ : هلوق يفامك مازلإلاب تابوصنملا نم « مكايإو : هلوق

 ىلع لمحل او مالک هيف بشوح نب رهش هخیشو «ثیدح زيي ملو طلتخا : ميلس يبأ نبا ىلع هرادم : فيعض (1)

 . ثيللا
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 ةدحاو ةالص يف ناكرتشم امهو ةأرما هتذاح نإو . نرخؤيف ةدسفم ةاذاحملا نألو

 نيشلابو فورحلا رخآ ءايلا نوكسو ءاهلا حتفب وهو« قاوسألا تاشيهل اوضرعت نأ مكسفنأ
 يأ شواهت مهنيبو ةنتفلا ةشوهلاو طالتخالا وهو شوهلا نم هلصأو ناشوه يورو ةمجحللا

 . فالتخاو طالتخا

 . كلذب ىهنلاو مالحألا يلوأ صيصخت هجو ام :تلق نإف

 وهس ىلع هبنتلاو هنع ثدحي ام طبضو هنم هوعمس ام غيلبتلو هيلإ جايتحا نم اهفالتخال :تلق

 هيأرب ءادتقالا ةمئألا رئاسل ىغبني اذكو «مهدعب نم مهب يدتقيلو يدقتلاب قحأ مهنأل عقو نإ

 ....... ] يأرلا لاحبو ركذلاو ملعلا سناجتو « ةالصلا عومج نم لاح لك يف ةي هتريسو

 . فصولا اذه يف مهنم نوبرقي نيذلا هانعم « مهنولي نيذلا مث : هلوق

 يأ ءةاذاحملا ةلأسم كلذل ديهمتو لوقعم ليلد اذه :ش ( نرخؤيف ةدسفم ةاذاحملا نألو) :م

 . مهداسفل اًعفد نورخؤيف مهتالصل ةدسفم لاجرلا ءاسنلا ةاذاحم نألو

 ةلباققملا ىه ةخغللا ىف ةاذاحملاو «ةأرما ىلصملا تذاح نإو يأ :ش ( ةأرما هتذاح نإو) :م

 : لاقیو هب ېدتقی يأ اًنالف يذتحی نالفو نالف ءاذحب سلج نالفو هوذحی هاذاح : لاقي ءءاذح اب

 ىلع ةدحاو لك تردقأ اذإ اوذح لعنلاب لعنلا هوذحو هب ىدتقا يأ هلاعف ىحتناو هلامش ىذتحا

 امهو) :مامهيلع نالفلا يب اذحو هئاذحب تبرض اذإ هتيذاحو هتوذح « برغم ا» يفو « اهبحاص

 اهو ءةدحاو ةالص ىف ناك رتشي هل ةيذاحملا ةأرملاو لجرلا لاحلاو يأ :ش (ةدحاو ةالص يف ناكر تشم

 : طورش انه

 « لجرلا ةالص دسفت ال اًيبص يذاحلملا ناك ولف ءةأرملاو لجرلا نيب ةاذاحملا نوكي نأ :لوألا

 . اهوتعم ناک ول كلذكو

 هئانب ىلإ ارظن عست تنب : ليقو «عبس تنب تناك نأب ةاهتشم ةيذاحملا ةأرم لا نوكت نأ :يناثلا
 لب اهب دسفت ال تركذ يتلا نسلا نأ حصألاو عساتلا يف غلبي اذهو - اهنع هللا يضر- ةشئاعب ةَ
 امأ ءركذ يذلا نسلاب ةاهتشم نوكت ال كلذك نكت مل نإو «عامجلا لمحتت ةمخض نوكت نأ ربتعملا

 ءاوسو هيف عارت ال اذهو «نسلاب ةاهتشم نوكت نأ يغبني ةمخض نكت ملو غولبلا نس تغلب ول
 . اههركتو اهنم سانلا رفني ةزوجع وأ مرحم محر تاذ وأ ةيبنجأ ةيذاحملا ةأرملا تناك

 . ةلقاع ةأرملا نوكت نأ : ثلاثلا

 ةناوطسأ امهنيب نوكت نأ لئاحلاو ةاذاحملا عفري لئاحلا نأل «لئاح امهنيب نوكي ال نأ : عبارلا

 «طيحملا» يفو «رخآ لجر هب موقيام رادقم وأ «ريرحتلا» يفو ‹فصلا طسو يف ةبق يف تناك وأ

 امهنيب وأ «طيحملا »يفو لفسأ رخآلاو لجرلا ةماق ردق ناكد ىلعامهدحأ ناك وأ : «ديفملا»و
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 ةءاسملا مث عبصألا ظلغ نم ظلغ : «يشاوحلا» يفو «هتمدقم وأ لجرلا ةرخؤم لثم هاندأ لئاح

 رابتعالا نأ حصألا : ليقو «حصألا وه : ثيللا وبأ لاق «(طيحملا رصتخم »يف اذك موقلا رثكأل

 . بعكلاو قاسلاب

 ام ناک نإو «هجو لک نم ةالص نوکت ىتح دوجسو عوكر تاذ ةالصلا نوكت نأ : سماخل ا

 . ةزانجلا ةالص يف ةدسفم ةاذاحملا نوكت الو لصألا يف ةقلطم اهنأل رذعل ءايبإلاب نايلصي

 نكر يف ءادألا نوكي نأ طرتشي نأ لاحلل يغبنيو « لماك نكر يف ةاذاحملا نوكت نأ : سداسلا

 رصتخم)» يفو « دؤت مل نإو «تدسف نكرلا رادقم تعقو ول فسوي يبأ دنعو « دمحم دنع لماك

 رادقم الإ دسفت ال دمحم دنعو فسوي يبأ دنع تدسفأ رادقم نم لقأ هتذاح ول «طيحملا رحب

 فصلا يف تعكرو ‹ لوألا فصلا يف تربك ول ةأرما نأ يناجرجلا ركذ :« طيحملا »يفو . نكرلا

 ‹فص لك يف اهفلخو اهراسيو اهني نع نم ةالص تدسف « ثلاثلا فصلا يف تدجسو يناثلا
 : عباسلا . ءاسنلا فص ىلإ عوفدملاك راصف «فص لك يف اهتالص ناكرأ نم الماك اتكر تدأ اهنأل

 هركذ هتالص ذسفت ال هيذاحت اهنيعب ةأرما الإ ءاسنلا هتمامإ ىون وأ ءاهتمامإ مامإللا ىون هيف نوكي نأ

 ةأرملا ءادتقا انححص ول : يسحخرسلا ةمئألا سمش لاقو « فسوي يبأ نع« طيحملا» بحاص

 ىلإ فقتف هب يدتقت نأب ءتءاش ىتم ةأرما لك لجرلا ةالص داسفإ ىلع تردق ةنس ريغب لجرلاب

 ةأرملا ءادتقا زوجي ىنعي باتكلا ىف اًقلطم باوجلا ناك نإو «ىفخي ال ام ررضلا نم هيفو هبنج

 «مامإلا نم ةينلا دوجو ىلع خياشملا رثكأ دنع لومحم وه نكلو «نيديعلاو ةعمجلا يف لجرلاب

 ال اهل ءاهبناج يف انه اه ررضلا لوقنف « تاولصلا رئاس نيبو امهنيب قرفي نكلو ملس نم مهنمو

 ىلع ردقت ال اهنأ عم هب ىدتقي رخآ اًمامإ دجت الو ءاهدحو ةعمجلاو نيديعلا ةالص ىلع ردقت

 اهنع ررضلا عفدل اهءادتقا انححصو « تاولصلا هذه يف ماحدزالا ةرثكل مامإلا بنجب فوقولا

 . تاولصلا رئاس فالخب

 دق هعم يهو «اهتمامإ ىون دق مامإلا نوكي نأ وهو «عيبانيلا »بحاص هركذ طرش : نماثلا

 «ةزئاج امهتالصف هتالص لوأ يف هب يدتقت مل اهنأ الإ اهتمامإ ىون ولو « هتالص لوأ نم هب تدتقا

 نم ةكرشلا تدجو اذإو ءاهضعب يف درفنا ثيح هجو لك نم دحاو لك يف دجوي ال نكرلا نأل
 ‹«مهمامإ ةالص داسفل موقلا عم امهتالصو هتالص تدسف مامإللا بنجب تفقوف ةالصلا لو

 ىدتقا : لاقف «ةينغلا »باتك يف هازعو «ةريخذلا» يف ركذ هنإف طرشب سيل كلذ نأ حيحصلاو

 يف هتذاح نإ هتذاحف نايلصيف !ءاج مث اضوتو ابهذف اثدحأ مث ةثلاثلا ةعكرلا يف لجرب ةأرماو لجر

 ةعبارلاو ةثلاثلا يف هتذاح نإو ءلجرلا ةالص دسفت امهل ةيناثلاو ىلوألا يهو مامإلل ةعبارلاو ةثلاثلا

 .اهيف نايوتسم امهنأل لجرلا ةالص دسفت ال امهل
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 هللا ةمحر- ىعفاشلا لوق وهو «دسفت ال نأ سايقلاو ‹ اهتمامإ مامإلا ىون نإ هتالص تدسف

 ‹ دسفت ال ثیح اهتالصب ارابتعا -هیلع

 ءاسنلا ةين حصتو «هدعب ال عورشلا تقو ربتعت ءاسنلا ةمامإ ةين ؛طيحملا رحب رصتخم» يفو

 ًالجر نآ ول یواتفلا ضعب يف ركذ «ةريخذلا» يفو ءاهترضح طرتشي : ليقو «نهروضح نودب
 « اهؤادتقا حصي هبنجب مقت مل نإ : رصن وبأ لاق « ةأرما هب تدتقاف ءاسنلا ةمامإ وني ملو ىلص

 حصي ال همامأ تمدقت ول : يباجيبسألا يفو .نيهجولا يف اهؤادتقا حصي ال : مساقلا وبأ لاقو

 دسفت ال لجرلا ةالص نأ حيحصلاف ةأرملا تمدقت ول : «ينانيغرملا» يفو . هتالص حصتو اهؤادتقا

 ةروص قارعلا خياشم نع يكح «ةريخذلا» يفو .دسفت فسوي يبأ نعو ءاهتمامإب ضري مل هنأل

 ةالصلا يف تعرشف ةأرما تءاج اهنايبو« لجرلا ةالص دسفت الو ةأرملا ةالص دسفت ةاذاحملا يف

 تماقف ةرضاح تناك اذإو «لجرلا ةالص دسفت هتذاحف ءاسنلا ةمامإ ايوان لجرلا عرش امدعب

 مل هنأل هتالص تدسف مدقتي ملف «نيتوطخ وأ ةوطخ اهيلع مدقتلاب اهرخؤي نأ هنكي ناكو هئاذحب

 . ماقملا ضرف كرت دقو اهل ريخأتلا هنم دجوي

 ء اريدقت وأ ةقيقح مامإلا ءارو انوكي نأب ءادأو ةييرحت ينعي ةكرتشم ةالصلا نوكت نأ : عساتلا

 . ريخأتلابف اريدقت امأو « رهاظف ةقيقح امأ

 ةاذاحملا اوطرش مهنأل لجرلا نم ًاوضع يذاحي اهنم وضع نوكي نأ ةاذاحملا دح : رشاعلاو

 نم ءيشب اهمدق ريغ ةاذاحم نأ «ناخ ىضاق» ىف صنو ءاهضعب وأ ءاضعألا لك لوانتيف اًقلطم

 اهمدق ناك نإ تيبلا يف اهجوز عم تلص اذإ ةأرملا : لاقو «لجرلا ةالص داسف بجوي ال لجرلا

 ةليوط اهنأ الإ جوزلا مدق فلحخ اهمدق ناك نإو « ةعامج اب امهتالص زوجت ال جوزلا مادقأ لحم

 ول ؟عماجلا» يفو «مدقلل ةربعلا نأل امهتالص تزاج جوزلا سأر لبق دوجسلا يف ةأرملا سأر عقت

 نأل هتالص دسفت ةأرملا هتذاحف مامإلا غرف دقو مان وأ ثدحأ مث مامإلا عم ةالصلا لوأ اكردأ

 ةالصلا تناكف وهسلل دجسي ال اهس ولو «يضقي اهقفاو ولاذهلو «اريدقت مامإلا فلخ قحاللا

 الو ةقيقح ال كارتشالا مدعل هتالص دسفت مل قبس ام ءاضق يف هتذاحف نيقوبسم اناك ولو «ةكرتشم

 . ضرتفملا وأ ةعوطتملاب ةعورشملا ءادتقابو نيضرفلا داحتاب نوكت دق ةكرشلا مث ءاًمكح

 :م وهو طرتشي نكلو ةأرملا ةالص نود لجرلا ةالص يآ طرشلا باوج :ش (هتالص تدسف) :م

 . هللا ءاش نإ بيرق نع يتأي ام ىلع - هللا همحر- رفز فالخ هيفو :ش ( اهتمامإ مامإلا ىون نإ)

 مضب دسفت ال ًأرقت نأ زوجيو «لجرلا ةالص دسفت ال نأ يأ :ش ( دسفت ال نأ سايقلاو) :م

 يأ :ش (يعفاشلا لوق وهو) :م لجرلا ةالص ةاذاحملا دسفت ال نأ ىضتقمو ينعي داسفإلا نم ءاتلا

 يعفاشلا ربتعا يأ :ش ( دسفت ال ثيح اهتالصب ارابتعا) :م يعفاشلا لوق داسفلا مدع وهو « مايقلا

 داسف نأل «رخآلا نود امهدحأ ةالص دسفت نيك ر تشم امهنأل دسفت ال ثيح ةأرملا ةالصب اًرابتعا
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 ضرفل كراتلا وه نوكيف اهنود هب بطاخملا وهو ‹ ريهاشملا نم هنإو « هانيور ام ناسحتسالا هجو

 الو هرضت مل اهتمامإ وني مل نإو « مامإلا ىلع مدقت اذإ مومأم لاك اهتالص نود هتالص دسفتف « مايقلا

 اندنع اهنود تبثي ال كارتشالا نأل « اهتالص زوجت

 . دجوي ملو اهضقاني ام دوجول وأ نكرلا كرتل ةالصلا

 . هللا نهرخأ ثيح نم نهورخأ دوعسم يبأ لوق وهو :ش (هانيور ام ناسحتسالا هجو) :م

 نأل اذهو «مامإلا ىلع مدقت اذإ امك هتالص تدسفف هناكم أطخأ نإ لجرلا نأ هب لالدتسالا هجو

 تدسف هنع ةأرملا ريخأت وهو مامإلا ضرف كرت مزل هتذاح املف «روكذملا ربخلل ةأرملا مادق هماقم

 . ةأرملا نود لجرلا ريخأتلاب رومأملا نأل ةأرملا ةالص نود هتالص

 لاؤس نع باوج اذه . ةروهشملا رابخألا نم روكذملا ربخلا نإو يأ :ش ( ريهاشملا نم هنأو) :م

 باجأف ؟مايقلا ضرف هب متبثأ فيكف ضرفلا هب تبثي ال دحاولا ربخ اذه : لاقي نأ هريدقت ردقم

 انملس نئلو «باتكلا ىلع ةدايزلا هب زوجيف دحاولا ربخب سيلو « ريهاشملا نم هنأو : هلوقب هنع

 : هلوقب هللا باتك هنمضت ام اتایب عقو هنأ رابتعاب تبثی لب «ءادتبا هب تبثی ضرفلا نأ ملسن الف كلذ

 اذإ هلك اذه: لوقأ . همكح ذخأف باتكلاب قحلأف .(۲۲۸ةيآلا : ةرقبلا) € ةجرد نهيلع لاجرللو #

 . انركذ امك كلذ تبثي ملو اعوفرم اًتيدح روكذملا ربخلا نوك تبث

 نم مزليال : لاقي نأ هريرقتو سايقلا هجو نع باوج اذه :ش ( اهنود هب بطاخملا وهو) :م

 :م هللا نهرخأ ثيح نم نهورخأ هلوقل يأ هب بطاخلملا هنأل هتالص داسف مدع اهتالص داسف مدع

 . :ش ( ةآرملا نود)

 مزال ريخأتلا نأل ريحأتلاب ةرومأم ًاضيأ يه نوكتو اهريخأتب ارومأم وه ناك اذإ :تلق نإف
 امو ءاتمض ةرومأم يه لب ادصق ةرومأم اهنأ ملسن ال : تلق نإف . اهتالص دسفت نأ يغبنيف رخأتلا

 ةوطخ مدقتي نأ هل نکي ناک اًضیأو « اهتالص نود هتالص تدسفف « ادصق تبث ام نود اتمض تبث
 (مايقلا ضرفل كراتلا وه نوكيف ) هلوقب راشأ اذه ىلإو رصقملا وه نوكيف ءاهرخأتي الو « نيتوطخ وأ

 ىلع مدقت اذإ مومام لاك) :م اهنم ررصقتل ةتلا مدعل :ش (اهتالص نود هتالص دسفتف) :م اهيلع هيدقت وهو :ش

 مدقت اذإ مومأملا داسفب نالوقي امهنأل دمحأو يعفاشلا لوق ىلع ميقتسم سايقلااذهو :ش ( مامإلا

 طسولا يفو «بهذملا ىلع بقعلاب ةلوانملا : يروثلا لاقو .قاحسإو كلام اًقالخ همامإ ىلع

 . بعكلاب رابتعالا

 مدعل ةاذاحملا هرضت ةأرملا هتمامإ مامإلا وني مل يأ :ش ( هرضت ملاهتمامإ وني مل نإو) :م

 ال) :م اهنيبو مامإلا نيب :ش ( كارتشالا نأل) :م ةأرملا ةالص يأ :ش ( اهتالص زوجت الو) :م كارتشالا

 . .اتدنع ةاذاحملا دنع لجرلا ةالص داسفل طرتشي اهتمامإ هتين نأل ةينلا نود يأ :ش (اندنع اهنود تبثي
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 ءادتقالاك همازتلا ىلع فقوتيف ماقملا يف بيترتلا همزلي هنأ ىرت الأ. - هللا همحر - رفزل اًقالخ

 ىلع قرفلاو « ناتياور هيفف لجر اهبنجب نكي مل نإو ‹ ةيذاحم تمتئا اذإ ةمامإلا ةين طرتشي امنإو

 . لمتحم يناثلا يفو « مزال لوألا يف داسفلا نأ امهادحإ

 لجرلا ةالص داسفل طرشب تسيل اهتمامإ ةبن هدنع نإف :ش ( - هللا همحر - رفزل اًقالخ) :م

 الب حيحص هب لجرلا ءادتقا مث ءاسنلاو لاجرلا ةمامإل حلاص لجرلا نأل هتالص يف تلحخد امدعب

 . ةأرملا ءادتقا اذكو هتمامإ ةين

 بيترتلا همزلي هنأ) :م هريرقتو « اهنود تبثي ال كارتشالا نأل : هلوقل حيضوت :ش ( ىرت الأ) :م

 همزلي نم لكو «صنلاب يدقتلا يف يأ ماقملا يف بيترتلا همزلي ال مامإإلا نأل يأ :ش ( ماقملا يف

 نإف :ش ( ءادتقالاك همازتلا ىلع فقوتيف) :م ماقملا يف كيرشلا هب رسي الف همازتلا ىلع فقوت ءيش

 ةينب يدتقملا مازلإ ىلع داسفلا موزل فقوت مامإلا ةالص نم هتالص داسف مزلي يقب ال ءادتقالا

 . مامإلا ةالص يف عورشلا

 نإف ىمألاب ءىراقلا ءادتقا ىف -هنع هللا ىضر- ةفينح ىبأ لوق اذه ىلع لكشي :تلق نإف

 هنأ عم ءىراقلا ةمامإ ةين يمألل طرتشي ال كلذ عمو « هب ءىراقلا ءادتقا ببسب دسفت يمألا ةالص

 . هدنع ةهج نم داسف هتالص قحلي

 ال هيف نئلو ءاًضيأ ةين الب حصي ال هدنع نإف « يخركلا لوق ىلع ةينلا طارتشا عني :تلق

 فقوتيف ريغ ال ءادتقالا ببسب ةاذاحملا يف مامإلا ةالص داسف امأو «ءادتقالا ببسب داسفلا هقحلي

 زوجت هنأ حيحصلا باتكلا يف ركذ نكلو «« طيحملا»و «مالسإلا خيش طوسبم» يف اذك همازلإ ىلع

 : «يبوبحملا عماج »يفو «ىلاعت هللا ءاش نإ يتأي ام ىلع ادرفنم ئراقلا ىلص اذإ اميف يمألا ةالص

 . ةروع همدق ىلإ هنرق نم درمألا نأ طقتلملا يف ركذ هنأل ضعبلا دنع ةالصلا دسفت درمألا ةاذاحم

 دارأ ةيذاحم هنوك لاح مامإلاب تدتقا اذإ يأ :ش (ةيذاحم تمتئا اذإ ةمامإلا ةين طرتشي امنإو) :م

 . لجر بنجب ًالوأ تماق نأب ءادتقالا تقو ةتباث ةاذاحملا تناك اذإ طرتشت اغنإ ةينلا نأ اذهب

 ؟ال وأ مامإلا ةين طرتشي له هفلخ تماق ةأرملا نكلو ناك وأ :ش (لجر اهبنجب نكي مل نإو) :م

 طرتشي ال ةياور يفو ةاذاحملا ققحتف ةأرملا مدقت لامتحال طرتشي : ةياور يف :ش (ناتیاور هیفف) :م

 يهو : نيتياورلا ىدحإ يأ :ش (امهادحإ ىلع قرفلاو) :م موهوم هققحتو لاحلا يف داسف ال هنأل

 دوجول :ش (مزال) :م لجر اهبنجب ناك اذإ ام وهو :ش ( لوألا يف داسفلا نأ) :م ةحصلا ةياور

 ام وهو :ش (يناثلا يفو) :م همازتلاب داسفلا نوكيل ةينلا نم دب الف «لاحلا يف ةاذاحملا وهو هموزلم

 ال نأ رهاظلا نکلو « دسفتف ېذاحتف يشمت نأب :ش (لمتحم) :م هيف داسفلاف لجر هبنجب نکی مل اذإ

 . داسفلا موزلب ققحتلا مدعل مامإلا ةين طرتشي ملف «يذاحت الو ةالصلا يف يشمت
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 لهأ نم ةأرملا نوكت نأو ءةقلطم نوكت نأو . ةكرتشم ةالصلا نوكت نأ ةاذاحملا طئارش نمو

 ام عيمج يعاريف سايقلا فالخب «صنلاب ةدسفم تفرع اهنأل « لئاح امهنيب نوكي ال نو« ةوهشلا

 ‹ صنلا هب درو

 ةدسفملا ةاذاحملا طئارش ىلإ اذهب راشأ :ش ( ةكرتشم ةالصلا نوكت نأ ةاذاحملا طئارش نمو) :م

 نوكت نأ اهنمف «ضيعبتلل ىه ىتلا نم ةملكب راشأو اهضعب ركذ فنصملاو « ةرشع اهنأ انركذ دقو

 ءرهاظف ةقيقح امأ « اًريدقت وأ ةقيقح مامإلا فلخ نوكي نأب ءادأو ةيرحت ينعي ةكرتشم ةالصلا

 يف ةأرملا هتذاحف مامإلا غرف دق وأ ءاج مث ًاضوتف اثدحأ مامإلا فلخ ةأرماو لجر لشمف اريدقت امأو

 ءوهس الو ةءارق امهيلع نكي ملاذهلو < اريدقت مامإلا فلخ اهنأل لجرلا ةالص تدسف ءادألا

 هتذاحف نيقوبسم اناك ولو ءاهلحمو تاريبكتلا ددع يف ديعلا ةالص يف مامإلا يأر ىلع ناينبي اغإو

 . اًمكح الو ةقيقح كارتشالا مدعل دسفت ملاهقبس ام ءاضق ىلع

 وهسلا هيلع ناك اذهو «قبس ام ءاضق ىف درفنم قوبسملا نإف اًمكح امأو « رهاظف ةقيقح امأ

 دق كارتشالا مث ًالحمو اددع تاريبكتلا يف ديعلا ةالص يف هسفن ةالص ىلع سيقم هنأو ءةءارقلاو
 . ضرتفملا وأ عوطتملاب ةعوطتملا ءادتقاو نيضرفلا داحتاب نوكي

 تاذ ةلماك يأ ةقلطم ةالصلا نوكت نأ ةاذاحملا طئارش نمو يأ :ش ( ةقلطم نوكت نأو) :م

 ءاعد هنأل ةدسفمب تسيل اهيف ةاذاحملا نإف «ةزانحلا ةالص نع كلذب زرتحاو « دوجسو عوكر

 نوكت نأ ةاذاحملا طئارش نمو يأ :ش (ةوهشلا لهأ نم ةأرملا نوكت نو) :م ريغ ال تيملا قح ءاضقو

 ال نأو) :م ةدسفمب تسيل ةريغصلا ةاذاحم نأ ىتح «يضاملا يف وأ لاحلا يف ةاهتشم ةيذاحملا ةأرملا

 ‹«لصاف يآ لئاح ةيذاحملا ةآرملاو لجرلا نيب نوكي ال نأ اهطئارش نمو يأ :ش ( لئاح امهنيب نوكي
 هذه يف مالكلا انيصقتسا دقو « ةرتس نوكت ال هنم لقأ ناك نإو «عارذ ردقب «طيحملا» يف هربتعاو

 . ىضم اميف طورشلا

 : هلوق وهو :ش (صنلاب) :م ةالصلل :ش ( ةدسفم تفرع) :م ةاذاحلملا نأل يأ :ش (اهنأل) :م

 لاق امك ةدسفم ريغ ةاذاحملا سايقلا نأل :ش (سايقلا فالخب) :م هللا نهرخأ ثيح نم نهورحأ

 :م كلذ اهيف دجوي ملف اهقاس تدرج ولو « نكر كرتب الإ دسفت ال ةالصلا نأل « يعفاشلاو رفز

 درو ام هيف يعاري ذئنيحف « سايقلا فالخب : هلوق ةجيتن اذهو :ش ( صنلا هب درو ام عيمج يعاريف)

 . روكذملا ربخلا وهو صنلا هب

 نع رخآو « اهراسي نع رخآو «اهنيي نعدحاو : ةثالث ةالص دسفت ةدحاولا ةأرملا مث

 ظفل اذهو [امهفلخ نانثا]و امهراسي نع رخآو امهنيي نعدحاو «ةعبرأ ةالص ناتنثلاو ءاهفلخ

 ‹ ىرخألا راسي نع رخآلاو « امهدحأ نيي نعدحاو : طوسبملا» ىفو « «ريرحتلا»و «ةريخذلا»

 ةالص تدسفأ فصلا يف نفقوو اًنالث نك نإو . امهب امهفلخ نينا ةالصو « ىلوأ ةرابعلا هذهو
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 ناك ولو . فوفصلا رخآ ىلإ ةئالثو نهفلخ ةثالثو نهراسي نع رخآو نهنيي نع دحاو : ةسمخ
 . اهلك فوفصلا كلت ةالص تدسف لاجرلا نم فوفص نهءاروو مامإلا فلخ ءاسنلا نم مات فص

 نم دحاو ةالص دسفت : سايقلا ىفو «ناسحتسااذهو :«ريرحتلا»و «طيحملا»و «ةريخذلا» يفو

 ۰ . فوفصلا يقاب تح يف لئاحلل ءاسنلا فلخ لاجرلا

 لصألاو «ناسحتسا ةاذاحملا لصألا يف داسفلا نأل « ناسحتسالا يف ناسحتسا اذه :تلق

 فص وأ رهن وأ قيرط مامإلا نيبو هنيب ناك نم -هنع هللا يضر- رمع لوق ءاسنلا فصو لئاحلا يف

 نب بعك هيوري :لاقو ءامهريغو «ةريخذلا»و «طيحملا» يف هركذ «مامإلا عم وه سيلف ءاسن نم
 نع مزح نبال «ىلحملا يفو .هل لصأ ال هعفرو «لوهجم وهو ميت نع فيعض وهو ميلس يبآ
 فصلا : يباجيبسأللا لاق . مامإلا عم سيلف قيرط وأ طئاح وأ رهن مامإلا نيبو هنيب ناک نم رمع

 ناك ولو : «ديزملا»و «ديقملا» يفو . امص نيرشعاوناك ولو نهفلخ نم ةالص دسفي ءاسنلا نم ماتلا

 ةليحب الإ ريغي ال يذلا وه ءادتقالا ةحص عني يذلا وهو «مامإلا ةالص يف نك اذإ فص فلأ

 «رصتخملا »يفو . ديفملا »يف هركذ نكي مل وأ ءام هيف ناك ءاوس هيف يرجت ام : ليقو . هريغو رحبلاك

 ال : دمحم لاقو « ةفينح يبأ نع ةياورو «فسوي يبأ دنع راهنألاك عنمت يقاوسلا : (طيحملا رحبلا»و

 بحاص لاق « «ىقتنملا» يف ديهشلا مكاحلا ركذ اذكهو قروزلاو ةنيفسلا هيف يرجت ام الإ عني

 . حصألا وهو :« طيحملا» يفو «حيحصلا وهو : ةريخذلا»

 ناك اذإ : لاق نم خياشملا نمو « اًميظع ناك هنطب يف سمشلا نكي ناك نإ فسوي يبأ نعو

 دنع عني ال ةلصتم فوفص ةدع ىلع ناك ولو « عنام وهف ةبثوب هذاحي نأ يوقلا لجرلا نكي ال

 مامإلا هركذ« عني رخآلا بناجلا ىلإ ةساجنلا تلصو نإ ضوحلا يفو « دمحم ًافالخ فسوي يبأ

 رمت ام ليقو «ةصاخ نانئالا وأ دحاولا هب ريو ةماعلا هب رمت ام ةضيرعلا قيرطلاو « رافصلا رصن وبأ

 . لمحللاو ريعبلا لمحو ةلجعلا هب

 عني نيفص ردق همامإ نيبو هنيبو ءارحصلا يف يلصي ناك اذإ :« طيحملا» يفو : ىرخأ عورف
 دجسملا يف همامإ نيبو هنيب دعبلاو عنام : رافصلا مساقلا يبأ هيقفلا نع «ةريخذلا» يفو ال لقآو

 : «هيقفلا عماوج» يفو .اذه يف دجسلملا ةلزنمب يلصملاو ‹ هيلع همامإ لاح هبتشي ملاذإ عني ال

 لاقو .ءارحصلا فالخب فسوي يبأ نعاذك دجسم ا ةلزنمب ةزانجلاو ديعلا ىلصمو رادلاو تيبلا

 رصتخما يفو « ةوالتلا ةدجس يف امك لجرلل دجسم اك اهل تيبلا : يدفصلا يلع نسحلا وبأ

 . تيبلا يف هعنمت ءارحصلا يف ءادتقالا عنمت يتلا ةفاسملا : «طيحملا رحبلا

 زوجي قلغملا بابلاو ليبسلا ناخ وأ يضاقلا ناخ يف ةعامج ةالص زوجي هنأ حصألاو : لاق

 ول هب زوجي ال :ليقو «ىراخبب مكاحلا يضاقلا باوج وهو ‹ فوفصلا لصتت مل نإو «ءادتقالا
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 نأ زوجعلل سأب الو ‹ ةنتفلا فوخ نم هيف ال نهنم باوشلا ينعي تاعامجلا روضح نهل هركيو

 ‹ ءاشعلاو برغملاو رجفلا يف جرخت

 ىف باوحجلا دمحم قلطأ : «ةريخذلا»و «طيحملا» ىف لاق « هتالص زوجت طئاح مامإالا نيبو هنیب ناک

 ىلإ لوصولا نم هعني ال لجرلا ةماق لثم اريصق طئاحلا ناك اذإ اذه : اولاق طئاحلا يف لصألا

 . ةضيرعلا قيرطلاو ميظعلا رهنلاك مامإلا لاح هيلع هبتشي مل نإو «عنم ًاليوط ناك نإو «مامإلا

 : سابدلا رهاط وبأ لاقف « هريغو ريصقلا لصافلا يف خياشملا فلتحخا : «ةريخذلا »يفو

 نب دمحم نعو .هيلع همدق عضيو ةوطخ لجرلا وطخي نأب ةفلك ريغب هيلع دعصيام ريصقلا

 طئاح ريصقلا : هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو . هب هيلع مامإلا لاح هبتشي ال ام ريصقلا : ةملس

 لثم ريبك بقث ليوطلا يف [ناك] نإو «مامإلا ىلإ لوصولا نم يدتقملا عني ال ثيحب ةروصقلا

 : ليقو « حصي ال : ليق مامإلا ناك نم لوصولا هنكيي ال اريغص ناك نإو « ءادتقالا حصيف بابلا

 ركب وبأ هيقفلا لاق هبو «هب ءادتقالا حصي ال : ليق ادودسم ناك نإ ريبكلا بابلاو ‹ حصي

 كابش هيلع ليوطلا طئاحلا ناك نإو «شمعألا ركب وبأ هيقفلا لاق هبو حصي : ليقو «فاكسإلا

 ىلع مامإلا ناك نإف ‹ عنيال : لاق مامإلا هابتشا لاح ربتعا نمو « عني لاق لوصولا ربتعا نمف

 نإ :ليقو .الف الإو حصي هعنم هل ناك نإ :لاق « سكعلا وأ دجسملا حطس ىلع موقلاو ضرألا

 دجسملا وهو مامإلاب ةنذأملا نم ءادتقالا زوجيو . الف الإو حصي مهمامإ لاح مهيلع هبتشي ال ناک

 . حيحصلا وهو : طيحملا» يف لاق . حصي ال دجسملا بنجب هراد حطس ىلع ناک ولو ‹حطسلاك

 نم ريبكتلا عمسي وهو دجسملا تحت هلزنمب ىلص ولامك زوجي : يئاولحلا لاق :« ةريخذلا »يفو

 سأر ىلع ماق ولو «زوجیالل : «تافلتخملا حرش »يف نيدلا ءالع يضاقلا لاقو . ربكملا وأ مامإلا

 يف - هللا همحر- دمحم راشأ هيلإو «دجسملا مكح يف هنأل دجسملا يلي الو فوفصلا لاصتا

 . فوفصلا لاصتا طرتشي نيتقصالتملا نيتنيفسلا

 يهو :ش ( نهنم باوشلا ينعي) :م ءاسنلل هركي يأ :ش (تاعامحجلا روضح نهل هركيو : لاق) :م

 نعو . ءاقستسالاو فوسكلاو دايعألاو عمجلا لوانتت اهقالطإب ةظفللا هذهو « ةباش عمج

 :ش (ةنتفلا فوخ نم) :م ةعامجلا نهروضح يف يأ :ش (هيف ال) :م جورخلا نهل حابي : يعفاشلا

 باتک يف رکذو . مارحف مارحلا ىلإ يضفي امو مارحلل ببس نهجورخو« قاسفلا نم نهيلع

 . شحف ةهاركلاو ةءاسإلا ةهاركلا ناكم تاولصلا

 . هلهأ داسفل نامزلا اذه يف اميس الو ميرحتلا ةهاركلا نم دارملا :تلق

 برغملا يفو ‹«نمألا لوصحل :ش ( ءاشعلاو برغملاو رجلا يف جرخت نأ زوجملل سأب الو) :م

 سمشل طوسبملاو فنصملا هركذ امك ءاشعلاب برغملا قحلأ : «ةموظنملا» ىفو «تاياورلا فالتخا
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 ةبغرلا ةلقل ةنتف ال هنأل ؛ اهلك تاولصلا ىف نجرخب : الاقو ٠ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع اذهو

 يف مهراشتنا قاسفلا نأ ريغ ء ةنتفلا عقتف ؛لماح قبشلا طرف نأ هلو « ديعلا يف امك هركي الف اهيلإ

 «نولوغشم ماعطلاب برغملا يفو ‹ نومئان مهف ءاشعلاو رجفلا يف امآ  ةعمجلاو رصعلاو رهظلا

 . هركي الف لاجرلا نع لازتعالا اهنكميف ةعستمةنابح لاو

 . ةمئألا

 نأ لمتحيو «مالسإلا خيش «طوسبم»يف امك رهظلاب برغم ا قحلأ رصعلاو : «فلتخملا »يفو
 ‹ مهنامز يف هلک اذه : ليق ءدالبلا ضعب ىف رصعلاك اًضيأ ةقسفلا هيف رشتنت برغملا نأ ءانب كلذ

 ةالصلل نهجورخ هرك اذإف « داسفلاو قسفلا ةبلغل ةعامحلا ىلإ ءاسنلا جورخ هركيف اننامز يف امأ

 . ملعلا لهأ ةيلحب اولحت نيذلا لاهجلا ءالؤه دنع اصوصح ملعلا سلاجم نهروضح هركي نألف

 يف نجرخي :الاقو) :م ةفينح يبأ دنع انركذ يذلا اذه يأ :ش ( ةفينح يبأ دنع اذهو) :م

 ال هنأل) :م تاولصلا عيمج يف نجرخت زئاجعلا : دمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش ( اهلك تاولصلا
 نأل رظن هيفو ‹ حورشلا ضعب يف للعاذك «نهيف لاجرلا ةبغر ةلقل يأ :ش ( اهيلإ ةبغرلا ةلقل ةنتف

 . ةنتفلا يف عوقولل اًببس نهجورخ ريصيف زئاجعلا يف بغري نم مهنم صيرحلا

 ال يأ :ش (ديعلا يف امك) :م هركي الف ةنتفلا نم نمأ اذإف ينعي ليق ام ةجيتن :ش (هركي الف) :م

 . هيلع عمجم اذهو ديعلا يف نهج ورح هركي

 قبش نم ةبلغلا ةدش وهو ءابلا حتفب :ش ( قبشلا طرف نأ) :م ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) :م

 :م ةنتفلا ىلع يأ :ش (لماح) :م دحلا ةزواجم نيكستلاب طرفلاو ءهيلع تدتشا اذإ رسكلاب لحفلا

 ىلإ اًرظن تاولصلا عيمج ىلإ جورخلا نم نعني كلذ دنعف « ةوهشلا نابالغ ببسب :ش (ةنتفلا عقتف)

 .كلذ

 هذه يف الإ لصحي الف :ش ( ةعمجلاو رصعلاو رهظلا يف مهراشتنا قاسفلا نأ ريغ) :م

 . فالح الب بغري نم نهيفو ءزئاجعلا بغري مهنم صيرحلا نأل .تاقوألا

 مهنم نمألا لصحيف :ش ( نولوغشم ماعطلاب برغم ا يفو « نومئان مهف ءاشعلاو رجفلا يف امأ) :م

 دعب ةدحوملا ءابلا ديدشتب ةنابحلاو ديعلا ىف امك امهلوقب امهسايق نع باوج :ش (ةعستم ةنابحلاو) م

 (هركي الف) :م ذئموي حالصلا لهأ ةبلغلو ةنابحلا لاصتال :ش (لاجرلا نع لازتعالا اهنكميف) :م ميجلا

 ةفينح يبأ نع نسحلا ىورف « عمجلا ريثكتل وأ ةالصلل نهروضح نأ اوملكتو «هلبق ام ةجيتن :ش

 اًعبت ةعامحجلا لهأ نم نهنأل لاجرلا ءارو نم نيلصيف فوفصلا رخآ يف نمقي ةالصلل نهج ورخ نأ

 الو ةيحان يف نمقيو ءارعلا ريثكتل نهجورخ نأ ةفينح يبأ نع فسوي وبأ ىورو «لجرلل

 . ةالصلا لهأ نم سيل نهنإف كلذب ضيحلا رمأ ةا يبنلا نأ حص دق هنأل «نيلصي
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 نأل ءةضاحتسملا فلخ ةرهاطلا الو ةضاحتسملا ىنعم يف وه نم فلخ رهاطلا يلصي الو : لاق

 هنأ ؛ ىنعمب نماض مامإلاو ‹ هقوف وه ام نمضتي ال ءيشلاو « روذعملا نم الاح ىوقأ حيحصلا

 ‹ يدتقملا ةالص هتالص نمضت

 ليللاب مكؤاسن مكنذأتسا اذإ » : لاق هنآ راك ىبنلا نأ -هنع هللا ىضر- رمع نبا ىور :تلق نإف

 . ةجام نبا الإ ةعامجلا هاور . « نهل اونذأف دجسملا ىلإ

 هنأ دوعسم نبا نع -هللا همحر- يقهيبلا هاور ام هديؤيو « زئاجعلا ىلع لومحم اذه :تلق

 ناقحلا نالقنملاو هيلع فوقوم هنأ حصألاو .اهيلقنم يف زوجع الإ جورخلا نع ءاسنلا ىهن ةَ

 موي الإ ءاسنلا سبحي -هنع هللا يضر- رمع نبا ناكو « اًضيأ اهرسكبو رهشألا وهو ميلا حتفب

 نم تسئي دق ةأرما الإ ةرمع وأ جح يف الإ اهتيب يف اهتالص نم هللا ىلإ بحأ ةأرما تلص

 هاور « نهتويب رعق ءاسنلا دجاسم ريخ» : لاق ةا هنأ -اهنع هللا يضر- ةملس مأ نعو «اهتلوعب

 هب دارأ :ش (ةضاحتسملا ىنعم يف وه نم فلخ رهاطلا يلصي الو) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ‹ حيرلا تالفناو نطب قالطتسا هب نمو «ًاقري ال يذلا حرجلاو مئادلا فاعرلاو لوبلا سلس هب نم

 الو : يآ :ش ( ةضاحتسملا فلخ ةرهاطلا الو) :م .ءالؤه نم دحاوب رهاطلا ءادتقا زوجي ال ينعي

 يذلا ثدحلاو الإ ةالص تقو اهيلع ىضي ىتلا ىهو ةضاحتسملا فلخ تارهاطلا ءاسنلا ىلصت

 هنأل هب حيحصلا ءادتقا زوجي الف :ش (روذعملا نم ًالاح ىوقأ حيحصلا نأل) :م . هيف دج وي هب تیلتیا

 ةضاحتسملا فلخ رهاطلا ةالص يف يعفاشللو ‹ زوجي ال وهو ‹فيعضلا ىلع يوقلا ءانب

 رفز لاق هبو «حساملا فلخ لساغلاو «مميتملا فلخ ءىضوتملاك زوجي ال هنأ : حيحصلا «ناهجو

 ةرورض الو ةرورض اهتراهط نأل زوجي ال : يناثلاو . هب رومأم وه اب تآ هنأل روذعم لك فلخ
 . ءادتقالا ىف

 (نماض مامإلاو) م : ي هلوقل نمضتت اهنأ انلق انإو :ش (هقوف وه ام نمضتب ال ءيشلاو) :م

 يف مامإلا ةالص نأ هانعم تبثف هتمذ ىف ريصت ال يدتقملا ةالص نإف « ةمذلا يف سيل نامضلاو :ش

 هلوق ىنعم اذه :ش (يدتقملا ةالص هتالص نمضت هنأ ىنعم) :م : هلوقب راشأ هيلإو يدتقملا ةالص هنمض

 ىنعم نوكيف « انركذ امك مامإلا ةمذ يف تسيل موقلا ةالص نأ مولعملا نمو « نماض مامإلا» : ايب

 ‹هقوف وأ هلثم نمضتملا ناك اذإ ققحتي اغإ نمضتلاو ءاداسفو ةحص مهتالص ةيعبتل هتالصل نماض

 . الف هنود ناك اذإ امأ

 . ًاعوفرم . . . ةملس مأ ىلوم بئاسلا نع حمسلا يبأ نع ورمع ينثدح نيدشر نع (۲۹۷ /1) دمحأ هاور (۱)

 . فيعض دعس نب نیدشر هیفو
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 ‹ يمألا فلخ ءىراقلا يلصي الو

 يأ هنمض تحت هلعج اذإ هنمضي ءيشلا نمض نم « نماض : هلوق : ةعيرشلا جات لاقو

 . هيلع هلقث عقوو هحشک

 طبإلا نيب ام : يرهوجلا لاق .ةدحوملا ءابلا نوكسو ةمجعملا داضلا رسكب نيبضلا :تلق

 . صحلا مث نيبضلا مث طبإلا لمحلا لوأو حشكلاو

 جرخم ثلاثو ‹ناصوصنم نالوق هيف يعفاشللو :ش ( يمألا فلخ ءىراقلا يلصي الو) :م

 حصي : جرخملا يفو «ةيرهجلا نود ةيرسلا يف حصي يدقلا يفو ‹حصي ال هنأ ديدجلا امهحصأ

 ‹ اعطق حصي ال ملع نإف ًالهاج ناك اذإ ةثالثلا لاوقألا لاقف «« يواحلا »بحاص ذشو < اًقلطم

 ينزملا هراتخاو مهريغو دمحأو كلام بهذم وهو ءادتقالا نالطب حيحصلاو «هانمدق ام بهذملاو

 ال يذلا وه مهدنع يمألاو «ةداتقو ءاطع بهذم وهو ءاًقلطم هححصو رذنملا نباو روث وبأو

 اذهو مهدنع يمأ اهنم ةديدشت الإ ةحتافلا ىتح نآرقلا عيمج ظفح ولو ءاهلامكب ةحتافلا ظفحي

 مل يهو برعلا نم همأ ىلإ بوسنم ةغللا يف يمألا : «برغم ايفو « برعلاو ةخللا نم ديعب
 عيمج ظفحيو ةباتكلا فرعي نمو ء ةءارقلا الو ةباتكلا فرعي ال نم لكل رقتساف أرقت ملو بتكت

 هب حصت ام نآرقلا نم ظفحي ال نم اندنع يمألاو اّيمأ نوكي فيكف . ةحتافلا نم اًقرح الإ نآرقلا
 . هتالص

 وه يأ مألا ىلإ بوسنم «نآرقلا نم ءيش ةءارق نسحي ال نم انه يمألا : ةعيرشلا جات لاقو

 كلذ فرع اذإو « ظفحتلا نسحي ال نم برعلا ناسلو ثيدحلاو ليزنتلا يف وهو «همأ هتدلو امك

 ةفينح يبأ دنع ليزنتلا ظفحي نم ءادتقا زوجي ىتح ايمأ نوكي ال نأ نآرقلا نم ةيآ ةءارق نسحأ نمف

 «ردقلا اذهب ماقت اغنإ ةءارقلا ضرف نأل ةليوط ةيآ وأ راصق تايآ ثالث نسحي نم مكح كلذ دنعو

 . ةءارقلا نسحي ال نم يعفاشلا دنع يمألا :« ةياردلا» بحاص لاقف « هباب يف لصف هاور امو

 ةيرحتلا ىلع ردقي يمألا نأل «يخركلا هركذ يمألا سرخألا مؤي الو :“ طيحملا» يفو

 حرش يف مالسإلا خيش ركذو « ةئالثلا انئاملعل زوجي ال : «ةريخذلا» يفو . سرخألا فالخب

 ىلع ليلد اذهف « ةمامإلاب ىلوأ يمألا ناك ةالصلا ادارأ اذإ يمألاو سرخألا نأ ةالصلا باتك

 . فالح الب ةزئاج امهتالصف سرخألا مأ اذإ يمألاو «سرحخألاب يمألا ءادتقا زاوج

 موقلا ةالص تدسف اًيمأ راص وأ سرخ مث نييلوألا يف أرق اذإ : هريغو « هقفلا عماوج» يفو
 دسفت ال : لضفلا لاق ةالصلا طسو يف ةروس ملعف ءىراقلاب يمألا ىدتقا ولو ‹ هتالص وه متو

 هتقافإ لاح يف هتمامإ زوجي ال قتيفيو نجي نم : فسوي يبأ نعو «دسفت : هریغ لاقو « هتالص

 . ةبيغلا هلاح رثكأ ناك اذإ
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 ةفينح يبأ دنع اذهو نيئضوتملا مميتملا مؤي نأ زوجيو امهلاح ةوقل ؛يراعلا فلخ يستكمل الو

 ‹ ةيرورض ةراهط هنأل ؛ زوجي ال : - هللا همحر - دمحم لاقو .-هللا امهمحر - فسوي يبأو

 ‹ ةقلطم ةراهط هنأ امهلو « ةيلصأ ءاملاب ةراهطلاو

 الو : لاق ولو نايرعلا فلخ بوثلا هيلع نم يلصي ال يآ :ش ( يراعلا فلخ يستكملا الو) :م

 يف ايراع ىمسي اهريغو ليوارسلاب هتروع رتس نم نأل «دوجأ ناكل يراعلا فلخ ةروعلا روتسملا

 يذلا حيحصلا ءادتقا حصي ال٤ هقفلا عماوج» يفو نيميلا ةرافك يف فنصملا هركذ اذكه فرعلا

 اذهو يستكم او ءىراقلا لاح ةوقل يأ :ش (امهلاح ةوقل) :م مئادلا ثدحلاب ىلتبملاب ةسجن هبوث

 لامتشالا لاحلا ةوقب دارملاو ىنعملا داسفل «يراعلاو يستكملا ىلإ مجري ريمضلا نأ نظت الو «رهاظ

 ءادتقالا زوجي ال عضوم لك يف مث « ةالصلا هيلع فقوتت ام مامإلا ةالص هيلع لمتشت ملام ىلع

 تاياور ىف اذكو « اعراش نوكي ال ثدحلا باب ةياور ىف« هسفن ةالص ىف ًاعراش نوکی له

 ام ليقو اًعراش ريصي ناذألا باب ةياور ىفو ء هتراهط ضقتنت ال ةهقهق كحض ول ىتح تادايزلا
 بجوي ةيرحتلا داسف نأ ىلع ءانب امهلوق ناذألا باب ىفركذ امو دمحم لوق ثدحلا باب یف رکذ

 . بجوي ال امهلوق ىلعو دمحم لوق يف ةيرحتلا داسف

 يف ناك ول ىتح اعراش ريصي ال مهضعب لاق يمألاب ىدتقا اذإ ئراقلا نأ «طيحملا» يف ركذو

 همزلي ال اغنإ : ليقو « لصألا يف دمحم هيلع صن لوألا وه حيحصلاو « ءاضقلا بجي عوطتلا

 . عورشلا اذكف همزلي ال ةءارق ريغب يلصي نأب يلصملا رذن ولو « رذنلا ةلزنب عورشلا نأل ءاضقلا

 روهمج لاق هبو :ش (فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذهو نيئضومملا مميت ا مؤي نآ زوجيو) :م

 نب ديعس نعو « ةباحصلا نم ةعامجو رساي نب رامعو سابع نبا نع رذنملا نبا هاكحو ءاهقفلا

 دمحأو يعفاشلاو كلامو يروثلاو ناميلس يبأ نب دامحو يرهزلاو نسحلاو ءاطعو بيسلملا

 . روث يبأو قاحسإو

 . ىراصنألا ىيحيو يعخنلا لاق هبو :ش (زوجي ال : دمحم لاقو) :م

 (هنأل) :م اريمأ نوكي نأ الإ مهمؤي ال : يعازوألا لاقو « هوركم -هنع هللا يضر- يلع نعو

 اهنوك لوزيو « ءال مدع دنع الإ اهبلإ راصي ال ينعي :ش (ةيرورض ةراهط) :م مميتلا نأل يأ :ش

 ناضرف هب ىدؤي ال اذهلو «ثدحلا مايق عم ةيرورض ةراهط هنأ يعفاشلا لاق امك ءاملا دوج وب ةراهط

 نم لاح نأ كش الو ءاملا نع فلخ هنأل :ش (ةيلصأ ءاملاب ةراهطلاو) :م تقولا لبق ربتعي الو هدنع

 . ةيرورضلا ةراهطلا ىلع لمتشا نم لاح نم ىوقأ ةيلصألا ةراهطلا ىلع لمتشا

 يأ :ش (ةقلطم ةراهط) :م ءاملا ن يأ :ش (هنآ) :م فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ :ش (امهلو) :م

 . ةضاحتسملا ةراهطك تقوب ةتقؤم ريغ
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 «ةجاحلا ردقب ردقتي ال اذهلو

 «مميتلاك ةجاحلا ردقب ردقتي ال ةقلطم ةراهط هنوكلو يأ :ش (ةجاحلا ردقب ردقني ال اذهلو) :م
 نع يور اميف -هللا همحر- دمحم حبصأ لوقنف رابخألاب انباحصأ لالدتسا فنصملا ركذي ملو
 هنارقأ نع وري ملو « نيقلطملا ديقملا الو « نيئضوتملا مميتملا مؤي ال : لاق هنآ -هنع هللا يضر - يلع

 املف ةيرس ىلع اريمأ هلعج ةي هنأ صاعلا نب ورمع ثيدح امهلو « هعابتا بجوف كلذ فالخ
 ييثلا هلأسف بنج وهو اًموي انب ىلص هنكلو ةيرسلا نسح ناك : اولاقف ةيرس نع مهلأس اوفرصنا
 مكيديأب اوقلت الو ىلاعت هلوق تأرقف تلستغا نإ كالهلا ثيح ةدراب ةليل يف تملتحا : لاقف ي

 . يبنلا مسبتف مهب تيلص و تمميتف « ٠١( ۹ةيآلا : ةرقبلا) (ةكلهتلا ىلإ

 ريغبو دواد وبأ هاور ءةالصلا ةداعإب مهرمأي ملو «صاعلا نب ورمع هقف نم : كلام لاقو
 .ًاقيلعت يراخبلا هارو « "اًئيش لقي ملو ةي يبنلا كحضف : هرخآ يف لاقو «ظفللا اذه

 ليلدب لامكلا و ةليضفلا يفن هب دارأ هنأ -هنع هللا يضر- يلع نع يورامع : باوحلاو

 ركذ ام ىلع ءانب فالخلا اذه ةقيقحلا يفو « قافتالاب ةليضفلا يف دارلا كانهو ‹هيلع ديقملا فطع
 ءوضولا نع فلخ مميتلا هدنعو ءامهلورق ىلع ءاملا نع فلخ بارتلا نأ وهو «لوصألا يف

 بارتلا ناك ال امهدنعو <« همؤي الف هدنع لصألا بحاص ىضوتملاو فلخلا بحاص مميتملا نوكيف
 لك قح يف ادوجوم ةالصلا طرش ناك ةراهطلا لوصح دنعف ةراهطلا لوصح يف ءاملا نع اًماخ
 . نيلساغلا مؤي حساملا ةلزنم هلامكب امهنم دحاو

 لعج ادمحم نإف « ةعجرلا عاطقنا ةلأسمب امهنم دحاو لك لصأ ىلع لاكشإ دري :تلق نإف

 نم مميتلا درجمب ةعجرلا عطقنت ىتح ةقلطم ةراهط ةعجرلا باب يفو « ةيرورض ةراهط انه مميتلا
 مميتلا درجمب ةعجرلا عطقنت ال :الاق ىتح كانه ةرورضو انهاه اًعطق هالعج امه و« يلصت نأ ريغ
 . ضقانتلا همزليف

 دنع الإ هيلإ راصي ال هنأل ةيرورض ةراهط مميتلا نأ ىلع اوقفتا مهنإف ًالصأ ضقانت ال :تلق
 عفدنا مهليلعت ىلع فقو اذإ اذه نظي يذلا نأ ريغ تقوب هتيقوت مدعل مهقافتاب ةقلطمو زجعلا
 نود اج ةثلاثلا ةقيقحلا يف اهمد عطقنا اذإ ةعجرلا عاطقنا يف ةرورضلا ةهج اراتخا اميف هنع كلذ
 عاطقنا قح يفو ‹ جرحلا عفدل ةالصلا قح يف قالطإلا ةعجرلا عطقنت مل : الاقو ‹ ةرشعلا

 ةعجرلا باب يف ةراهط اهنوك ركذي مل عرشلا نأل يلصت نأ ريغ نم مميتلا درج ةهج ةعجرلا
 ةبسنلاب ةراهط نكي مل هنم دوصققملا وهام بترتي مل امف ةالصلا ءادأ اهتراهط نم دوصقملا ناكو

 مدعب لوقلا ةالصلا باب يفف « طايتحالاب اعيمج نيبابلا يف لمع دق -هللا همحر- دمحمو «هيلإ

 نع سن يبأ نب نارمع نع بيبح يبأ نب ديزي نع بويأ نب ىيحي نع ]۳۳٤[ دواد وب هاور : حیحص (۱)

 . صاعلا نب ورمع نع يرصملا ريبج نب نمحرلا دبع
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 حسملا هليزي فخلاب لح امو « مدقلا ىلإ ثدحملا ةيارس عنام فخلا نأل ؛نيلساغلا حساملا مؤيو

 ‹ دعاقلا فلخ مئاقلا يلصيو . ةقيقح همايق عم اًعرش ربتعي مل ثدحلا نأل ؛ ةضاحتسملا فالخب

 .مئاقلا لاح ةزقل سايقلا وهو زوجي ال» : -هللا همحر - دمحم لاقو

 لوقلا ةعجرلا باب يفو ‹ لمكألا هجولا ىلع ةدهعلا نع جرخف مميتملاب ىضوتملا ءادتقا زاوج

 ال ام ةعجرلا عاطقناو اهئطو هل لحي الو اهعجاري نأ اهل نكي مل ةعجرلا تعطقنا امل هنأل عاطقنالاب

 ةعجرلا عطقنت لاستغ الا دعب اهندب نم ةعمل تيقب اذإ هنأ ىرت الأ « اعامجإ طايتحالاب هيف ذخؤي

 . اًطايتحا اهنع

 الب اذهو مهلجرأ اولسغ نيذلا فخلا ىلع حساملا مؤي يأ :ش (نيلساغلا حساملا مؤيو) :م

 يف نيلوقلا ركذ ء«زوجي ال ليقو ‹ فخ لا ىلع حسام اك ةريبحجلا ىلع حساملاو « دصتفملاو هيف فالحخ

 .« طيحملا»

 نوكيف ثدحلا ةيارس عني حساملا فخ نأل يأ :ش (مدقلا ىلإ ثدحلا ةيارس عنام فخلا نأل) :م

 نأ هريدقت ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش (حسملا هليزي فخلاب لح امو) :م ًالساغ هنو ىلع اًیقاب وه

 ريرقتو ‹« هلح دق ثدحلاو ‹ مدقلا ةرشب ماقم ماق فخلا نأل ًالساغ هنوك ىلع هنأل قاب هنأ لاقي

 ام ةملكو لجرلا لسخك فخلا ىلع حسملا نألو حسملا هليزي فخلاب لح دق يذلا نأ باوجلا

 فالخب) م حسملا هليزي : هلوق ينعأ ةلمحجلا هربخو ءادتبالا ىلع عفرلااهلحمو ةلوصوم

 فحل ا عنمل مئاقب سيل مدقلا يفو ةرورضلل ةرهاطلل ةضاحتسملا ةمامإ زوجي ال ينعي :ش (ةضاحتسملا

 . ثدحلا ةيارس

 يذلا دعاقلا نم دارم لاو« فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع :ش (دعاقلا فلخ مئاقلا يلصيو) :م

 يف كلامو يعفاشلا لاق هبو « اًقافتا هب مئاقلا ءادتقا زوجي الف ىموي يذلا دعاقلا امأ دجسيو عكري

 قاحسإو ديز نبا دامح لاق هبو ادوعق هفلخ نولصي : یعازوألاو دمحأ لاقو « اًتاسحتسا ةياور

 نب ديسأو ةريره وبأو هللا دبع نب رباج مهو ةباحصلا نم ةعبرأ نع يورملا وهو ءرذنملا نباو
 : نيطرش دمحأ دنع نكلو « مهئزجي ال اًمايقاولص ول یتح رهف نب سیقو ریضح

 . يح مامإ ضيرملا نوكي نأ :لوألا

 سنأ ثيدحب كلذ ىلعاوجتحاو ءةنامزلا فالخب هلاوز ىجري ام ضرما نوكي نأ :يناثلا

 اًسولج اولصف اًسلاج ىلص اذإو» : هرخآ يفو « ثيدحلا « مامإلا لعج امنإ ةي يبنلا نع

 . ملسمو يراخبلا هاور «نيعمجأ

 -هللا مهمحر- رفزو هنع مساقلا نبا ةياور يف كلام لاق هبو :ش (زوجي ال : دمحم لاقو) :م

 (مئاقلا لاح ةوقل) :م سايقلا وه دمحم لاق يذلا يأ :ش (سايقلا وهو) :م هلوقب هيلإ راشأ « اًسايق
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 ادعاق هتالص رخآ یلص- مالسلاو ةالصلا هيلع -يبنلا نآ» : يور ام وهو « صنلاب هانكرت نحنو

 مایق هفلخ موقلاو

 يمألاب ئراقلا ءادتقا زوجي الف لاحلا صقانب لاحلا لماك ءادتقا نوكيف مئاقلاك سيل دعاقلاو :ش

 . صنلاب سايقلا انكرت يأ :ش (صنلاب هانكرت نحنو) :م

 . هوحنو لاق لقي ملو صنلاب هانکرت نحنو هلوق هجو ام :تلق ناف

 (وهو) :م فسوي يبأو ةفينح يبأ عم هسفن كرشأف هراتخا ام اذه نأ ةرابعلا هذهب راشأ :تلق

 هاور ثيدحلا اذه :ش (مايق هفلخ موقلاو« ادعاق هتالص رخآ یلص یب هنأ يور ام) :م صنلا ىآ :ش

 يفوت يذلا هضرم يف رمأ ةي هللا لوسر نأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم ملسمو يراخبلا

 و هللا لوسر دجو ةالصلا يف ركب وبأ لخد املف سانلاب يلصي نأ -هنع هللا يضر- ركب ابأ هيف

 ركب يبأ راسي نع سلجف ءاجف « ضرألا يف ناطخي هالجرو نيلجر نيب یداهي ماقف ةفخ هسفن نم

 ‹ ةَ يبنلا ةالصب ركب وبأ يدتقي «مئاق ركب وبأو اًسلاج سانلاب يلصي ةي هللا لوسر ناکف

 يب راسي نع سلجأ ذإ «مامإلا ناك الڳ يبنلا نآ يف حيرص اذهو . ركب يبأ ةالصب سانلا يدتقيو

 وب هب يدتقي -: هلوقلو- سانلاب يلصي ةي هللا لوسر ناکف :هلوقلو -هنع هللا يضر- رکب

 سانلل نوکی نأ زوجي ال هنأل- اًعلبم رکب وبأ ناکو سانلاب يلصي ةا يبنلا ناك : لاقو - ركب

 . نامامإ

 هءارو انیلصف ا هللا لوسر یکتشا : لاق هنع -هنع هللا يضر- رباج ثیدح هيلع لدیو

 ةالص هذه تناكو «هانعب يراخبلاو هظفلب ملسم هاور . هريلكت سانلا عمسي ركب وبأو دعاق وهو

 يدرواملا لاقو . هريغو يقهيبلاو نينثالا موي ةا هللا لوسر يفوتو « دحألا وأ تبسلا موي رهظلا

 . هموي نما يفوت هنأ يور «يواحجلا» يف

 امهريغو «نيحيحصلا» يف ةريثك قرطب يور دق -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نأ ملعاو

 نع شمعألا نع ةبعش ةياور يف نأل «ضراعتلا هيف ىعدا نم مهنم « ‹ حداق ريغ بارطضا هيفو

 نب ميعن نع اًضيأ ةبعش ىورو « ركب يبأ فلخ ىلص ةي يبنلا نأ ةشئاع نع دوسألا نع ميهاربإ

 هضرم يف اًسلاج ركب يبأ فلخ ىلص ةي يبنلا نأ ةشئاع نع قورسم نع لئاو يبأ نع دنه يبأ
 ت

 . امامإ ناک ركب ابأ نأ ىلع لدی هلک اذهف « هيف يفوت يذلا

 يلصي نأ ركب ابأ ةي هللا لوسر رمأ : تلاق ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشهو

 نولصي سانلاو ويب هللا لوسر ةالصب يلصي ركب وبأ ناكف هرخآ يفو . ثيدحلا 0... سانلاب

 . هنع هللا يضر- رکب يبا ةالصب

 ىلع تلحخد : لاق هللا دبع نع ةشئاع يبأ نب ىسوم نع ةدئاز نع سنوي نب دمحأ یورو
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 وهو ىلصي ركب وبا لعجف هرخآ يفو < ثيدحلا .e لک هللا لوسر ضرم نع اهتلأسف ةشئاع

 اذهو .دعاق -مالسلا هيلع“ يبنلاو ركب يبأ ةالصب نولصي سانلاو ةي يبنلا ةالصب يلصي مئاق

 . اًمامإ ناك ةي يبنلا نأ ىلع لدي هلك

 ةالص يه اًَمامإ يبنلا اهيف ناك يتلا ةالصلا نإف « نيربخلا نيب ضراعت ال : يقهيبلا لاقو
 يهو نينثالا موي نم حبصلا ةالص يه اًمومأم اهيف ناك يتلاو ‹ دحألا موي وأ تبسلا موي رهظلا
 . ايندلا نم جرخ ىتح- مالسلاو ةالصلا هيلع- اهالص ةالص رخآ

 ةدئاز ةياور نم -اهنع هللا ىضر- ةشئاع ثيدح ىور نأ دعب «هحيحص» يف نابح نبا لاقو

 نم ىور مث « «نيحيحصلا» ظفلب ةشئاع نع هللا دبع نب هللا دبع نع ةشئاع يبأ نب ىسوم نع
 فصلا يف ةي هللا لوسرو سانلاب ىلص ركب ابأ نأ ةشئاع يبأ نب ىسوم نع ةبعش ثيدح
 . ناظفاح ناتبث ناتق امهو ربخلا اذه ىف ةدئاز فلاخ دق ةبعش اذه «هفلخ

 ىلع يمغأ :تلاق ةشئاع نع قورسم نع لئاو يبأ نع دوجنلا يبأ نب مصاع نع جرخأ مث
 ةبيوث نيب جرخف لاق نأ ىلإ ٠ ثيدحلا « ال : انلق ؟سانلا ىلصأ : لاقف قافأ مث هللا لوسر

 وبأو سلاج وهو يلصي ةي هللا لوسر ناکف -هنع هللا يضر- رکب يبأ بنج ىلإ هاسلجأف ةریربو

 . ركب يبأ ةالصب نولصي سانلاو ةي هللا لوسر ةالصب يلصي وهو مئاق ركب

 يبأ نب ميعنو دوجنلا يبأ نب مصاعو : لاق ءادعاق ركب يبأ فلخ هيف تام يذلا هضرم يف ةَ

 . ناتقث ناظفاح دنه

 - يبنلا نإف « ضراعت اهيف سيل ةحيحص اهلك رابخألا هذه نإ : قيفوتلا هللابو لوقأو : لاق

 يفو اًمامإ ناك امهادحإ يف دجسملا يف نيتالص هيف يفوت يذلا هضرم يف ىلص- مالسلا هيلع

 هنأ ةشئاع نع هللا دبع نب هللا ديبع ربخ ىف نأ كلذ ىلع ليلدلاو : لاق « اًمومأم ناك ىرخأللا

 اهنع قورسم ربخ يفو «-امهنع هللا يضر-يلعو سابعلا نيلجر نيب جرخ- مالسلا هيلع- جرخ
 اذإ ثيدح نأ ىلإ ليملا يضتقي ام يراخبلا مالك يفو « ةبيوثو ةريرب نيب جرح مالسلا هيلع هنأ

 - هنأب خوسنم ثیدح اذه يديمحلا لاق : هتیاور دعب لاق هناف ‹«خوسنم اًسولج اولصف اًسلاج یلص

 - هلعف نم رخآلاف رخآلاب ذخؤي انإو مايق هفلخ سانلاو ادعاق ىلص ىلص ام رخآ -مالسلا هيلع

 . - مالسلا هيلع

 ‹ لمتحم هثيدحو . ةياورلا يف فيعض هنأ الإ تاءارقلا يف ًامامإ ناك نإز وهو دوجنلا يبأ نب مصاع هيفو : تلق ()

 . ملعأ هللاو
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 ؛ اعجطضم مامإلاو ادعاق متؤملا ءىموي نأ الإ «لاحلا يف امهئاوتسال هلثم فلخ ئموملا يلصيو

 لاح نأل ؛ ئموملا فلخ دجسيو عكري يذلا يلصي الو . ةوقلا هب تبشتف « رستعم دوعقلا نأل

 - یلاعت هللا همحر -رفز فالخ هفو ؛ىوقأ يدتقملا

 (لاحلا يف امهئاوتسال) :م هيف فالح ال اذهو ىموملا هلثم يأ :ش (هلثم فلخ ئموملا يلصيو) :م

 ءايإلاب ادعاق يلصي مامإلا ناك ول : ىشاترمتلا لاقو ءةلاحلا هذه ىف نيمومأملا ءاوتسال یا :ش

 «هكرت ىلوألا ناك ىتح نكرب سيل مايقلا اذه نأل ‹ اًضيأ هب هؤادتقا حصي ءايإلاب اًمئاق يدتقملاو

 يوتسيف ءايإلاب ادعاق ىلصي هنأ لاعفألا نم هريغ ىلع ردقو دوجسلا نع زجع ول ام هيلع لد

 . امهيلاح

 يأ «ئموملا يلصي لوق نم ءانثتسا اذه :ش (اعجطضم مامإلاو ادعاق متؤملا ءىموي نأ الإ) :م

 نم فلتحخاو :لاق هنإف « اذه فالخ ىلع ةلأسملا هذه مكح يشاترمتلا ركذو «زوجي ال ذئنيحف

 اذه ىلعو ‹يشاترمتلا ركذ مث ‹(ةيادهلا» ةياور قفاويأم « طيحملا »ىف ركذو « زاوجلاامهلوق

 . عوكرلا دح غلب يذلا بدحألاب ميلسلا ءادتقا فالخلا

 ةردقلا عم ءايإلاب اًيقلتسم عوطتم ا ةالص نأ هليلد :ش (ةوقلا هب تبثتف ربتعم دوعقلا نأل) :م

 مامإلا لاح نم :ش (ىوقأ يدتقملا لاح نأل ؛ ئموملا فلخ دجسيو عكري يذلا يلصي الو) م

 زوجي الف ىوقأ دجاسلاو عكارلا لاح نأ هلصاحو <« مامإلا نود دوجسلاو عوكرلا ىلع هتردقب

 . فيعضلا ىلع هؤانب

 موقو ءايإلاب ادوعق موق هفلخ ىلصو دوجسو عوكرب ادعاق مامإلا ىلص ول :ةريخذلا» يفو

 دعاقلا ةالص نم ىوقأ دوجسلاو عوكرلاب دعاقلا ةالص نأل ةزئاج لكلا ةالصف ءاييإلاب اًمايق

 ءايبإلاب اًيقلتسم يلصي ناك نإو « اًضيأ زوجي ءايإلاب ادعاق يلصي مامإلا ناك ولو « ءايإلاب مئاقلاو
 زوجت ال اذهلو « دعاقلا لاح نود يقلتسملا لاح نأل دعاقلا ةوقل هفلخ ىموملا دعاقلا ةالص زوجت ال

 نولصي نورخآو هلثم هفلخ دوجسو عوكرب اًمئاق ىلص مامإلا ناك ولو « اًيقلتسم لفنتملا ةالص

 . ةزئاج لكلا ةالصف مهتيفقأ ىلع نيقلتسم ءايإلاب نولصي موقو دوجسو عوكرب ادوعق

 بحاص نأل دجسيو عكري يذلل ىموملا ةمامإ رفز دنع زوجي ينعي :ش (رفز فالخ هيفو) :م

 لاقو « يعفاشلا لاق هبو « ىضوتملا مميتملا ةمامإ تزاج اذهلو « لصألا بحاصك فلخلا

 عجطضلا مۇي ل ينغملا» يفو < مئاقلاك هب ءادتقالا نم عني ال ناكرألا نع مامإللا زجع : يدرواملا

 . يعفاشلاو رفزل اًقالخ دمحأو كلام لوق يف امهيلع ردقي نل دوجسلاو عوكرلا نع زجاعلاو

۳۹۳ 



 الف مامإلا قح يف مودعم ةيضرفلا فصوو ءءانب ءادتقالا نأل؛ لفنتملا فلخ ضرتفملا يلصي الو

 ءادتقالا نأل رخآ اًضرف يلصي نم فلخ اًضرف يلصي نم الو : لاق « مودعملا ىلع ءانبلا ققحتي

 ةقفاومو ةكرش

 يف ناك هنأ ملسن ال نكل انملس نئلو « فلخلاك ءايإلا نأ ملسن ال رفز باوسج يف :انلق
 امک هب يدؤي ال اذهو تعرش امك « ةالصلا ناكرأ هب يدؤي فلخ مميتلا نأل «مميتملاك ةقيقحلا

0 
 . تعرس

 يبأ ةياور يف دمحأو ةياور يف كلام لاق هبو :ش (لفنتلا فلخ ضرتفملا يلصي الو) :م

 ديعسو نسحلاو يرهزلا لوقوهو انباحصأ رثكأ ةياورلا هذه راتخا : ةمادق نبا لاقو « هنع ثراحلا

 . سوواط

 هلاعفأ يف رخآل صخشلا ةعباتم نع ةرابع هنأل يدوجو رم ءانب يأ :ش (ءانب ءادتقالا نأل) :م

 ريغاهتافصب مودعملا ىلع يدوجولا رمألا ءانبو ء«هيف بلس ال يدوجو موهفم وهو اهتافصب

 الف) :م مودعملا ىلع دوجوملا ءانب نكي الف :ش ( مامإلا قح يف مودعم ةيضرفلا فصوو) :م ققحتم

 . كلذ ةلاحتس ال :ش (مودعملا ىلع ءاتبلا ققحتي

 وأ ارصع يلصي نم وحن رخآ اًضرف يلصي نم فلخ رهظلا ةالص ًالثم ضرف ةالص ديري نم يلصي
 نم دب الف لاعفألا يف ينعي :ش (ةقفاومو) :م ةيرحتلا يف ينعي :ش ( ةكرش ءادتقالا نأل) :م ءاشع

 . هالعفو هلامرحي ام داحتا دنع الإ نادجوي ال امهنأل « ةقفاوملاو ةكرشلا يف داحتالا

 . ةافانم امهنيبو بقاعتلا ىضتقي ءانبلاو « كارتشالا ىف ةيعملا ىضتقت ةكرشلا :تلق نإف

 ‹امهنيب ةافانم الف « لاعفألا ىلإ ةبسنلاب ءانبلاو «ةيرحتلا ىلإ ةبسنلاب كارتشالا :تلق

 يلصمب رهظلا يلصم ءادتقا حصي الف ءادتقالا ةحصل طرش نيتالصلا داحتا نأ رمألا لصاحو

 ءادتقا زوجيو « رخآ موي رهظ يلصي نب ارهظ يلصي نم ءادتقا الو سكعلا ىلعو« رصعلا

 الإ رذانلاب رذانلا ءادأ زوجي و < ءادأالک دحاو موي نم ةدحاو ةالص امهتتاف اذإ ىضاقلاب ىضاقلا

 رخآلاب امهدحأ ىدتقا مث هعوطت دحاو لك دسفأ ولو « امهداحتال لوألا رذن ام نيع يناثلا رذناذإ

 . داسفإلا لبق امك حص

 زوجي الو الفن تيقبف ءربلا قيقحتل ضراع اهبوجو نأل « فلاحلاب فلاحلا ءادتقا زوجيو

 يف ةفينح يبأ دلقم ىدتقا ولو « رذانلاب فلاحلا ءادتقا زوجيو « رذنلا ةوقل فلاحلاب رذانلا ءادتقا

 . ةالصلا داحتال زاج دمحمو فسوي ىبأ دلقم رتولا
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 ءادآ هنع ءادتقالا نأل ‹ كلذ عيمج يف حصي - هللا همحر - يعفاشلا دنعو .داحتالا نم دب الف

 . ىعارم نمضتلا ىنعم اندنعو « ةقفاوملا ليبس ىلع

 ناسنإ هب ىدتقاف سمشلا تبرغف رصعلا نم نيتعكر ىلص نم هريظن يدنعو : ينانيغرملا لاق

 حصي ملاذإ مث ةدحاو ةالصلا نأل يدتقملا قح يف ءاضق اذه ناك نإو « زوجي نيتريخألا يف

 . ناتياور هيف؟ ال مأ عوطتلا يف ًاعراش ريصي اندنع لئاسملا هذه يف ءادتقالا

 لفنتملاب ضرتفملا ءادتقا ناك ولو ‹ اعراش ريصيال هنأ ىلع دامتعالا :ديهشلا ردصلا لاقو

 .مودعم لا ىلع دوجوملا ءانب هنأل لاعفألا عيمج يف ناك ول امك زوجي ال : ليق .دحاو لعف يف

 عفر اذإ مامإلا نأ لصألا يف ركذ ادمحم نأ ىرت الأ دحاو لعف يف زوجي ال : مهضعب لاقو

 فلختساف ثدحلا مامإلا قبس نيتدجسلا دجسي نأ لبقف هب ىدتقاو ناسنإ ءاجف عوكرلا نم هسأر

 اضرفو امهب دتعي ىتح ًالفن هل نانوكيو نيتدجسلاب ةفيلخلا يتأيو فالختسالا حص قوبسملا اذه

 يف ضرتفمل اب لفنتملا ءادتقا زوجي اذكو « هب ءادتقالا حص اذه عمو ةالصلا ًالوأ كردأ نم قح يف

 هيلع يذلا لوألا حيحصلاو « ةءارقلا قح يف لفنتملاب ضرتفملا ءادتقا وهو نيتريخألا نيتعكرلا

 . باحصألا ةماع

 نم جرخ ىتح امهب تأي مل ول ىتح ةفيلخلا قح يف ضرف نيتدجسلا نأب :لوألا نع باوجلاو
 . امهب هل دتعی مل ناو هتالص تدسف هتالص

 همزلاذهلو ءادتقالا ببسب ضرتفملا ةالص مكح تذخأ لفنتملا يدتقملا ةالص نأ :ةيناثلا نعو

 نوكتف عبرألا ءاضق مزلي هتالص دسفأ ول اذلو « لوألا عفشلا نم مامإلا عم كردي ملام ءاضق

 لفنتملا ءادتقا ناكف « همامإ قح يف ًالفن تناك امك نيتريخألا نيتعكرلا يف هقح يف ًالفن ةءارقلا

 . نيتريخألا يف ةءارقلا تح يف لفنتملاب

 دجسيو عكري يذلا ءادتقا هدنع حصي ينعي :ش (كلذ عيمج يف حصي يعفاشلا دنعو) :م

 نبا هراتخاو «ةياور يف دمحأ لاق هبو رخآ اًصضرف يلصي نم ءادتقاو « لفنتملاب ضرتفملاو ىموملاب

 دنع يأ :ش ( هدنع ءادتقالا نأل) :م دوادو برح نب ناميلسو سوواطو ءاطع لوق وهو رذنملا

 . زاجف لاعفألا يف قفاوتلا لصح دقو :ش (ةقفاوملا ليبس ىلع ءادأ) :م -هللا همحر- يعفاشلا

 ماما : هلوق هيلع لد يذلا نمضتلا ينعي :ش ( ىعارم نمضتلا ىنعم اندنعو) :م

 اداسفو ةحص هتالص نمض يف مهتالص ريصت اغنإو « داسفلاو ةحصلا وهو اندنع ىعارم“« نماض

 مهتالص نيب داحتالا ىعاريف هتالص ىلع ءانب يدتقملا ءادأ حص هتالص ءادآ هيرحتب يدتقملا ىلع

 فلخ رهظلا يلصم ءادتقا زوجي ال اذهلو « نيضرفلا رياغت عم داحتالا ةاعارم لصحي الف « هتالصو

 . سكعلا ىلع وأ ةعمجلا يلصي نم
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 عم يلصي ناك اذاعم نأ -هنع هللا يضر- رباج نع ملسمو يراخبلا ىور :تلق نإف
 ظفلو ملسم ظفل اذه« ةالصلا كلت مهب يلصيف هموق ىلإ عجري مث ةرخآلا ءاشعلا ةي هللا لوسر
 . ةبوتكملا ةالصلا مهب يلصيف يراخبلا

 :هوجو نم هنع باوحلا :تلق

 نأ زاجو ةعقاولاب هملع كلذ طرشو ةي يبنلا نم راكنإلا كرت باب نم جاجتحالا نأ :لوألا
 نم لجر ميلس نع ةعافر نب ذاعم نع «هدنسم» يف دمحأ هاور ام هيلع لديو « اهب ملع نوكي ال

 يف نوكنو مانن امدعب انيتأي لبج نب ذاعم نإ هللا لوسر اي :لاقف وي يبنلا ىتأ هنأ ةملس ينب
 نكت ال ذاعم اي» :-مالسلا هيلع- هل لاقف انيلع لوطيف هيلع جرخنف ةالصلاب يدانيف راهنلاب انلامعأ
 ملو « نيرمألا دحأ لعفي ناك هنأ ىلع لدف « '"«كموق ىلع ففخت نأ امأو يعم يلصت نأ امإ اًتاتف
 ىلع ففخت نأ امإو» « كموقب يلصت الو يأ « يعم يلصت نأ امإ» : لاق هنأب امهعمجی نکی

 . انعم يلصت الو « كموق

 ناك اًداعم نوكي نأ زئاجلا نمو «يرابلا رابخإب الإ هيلع علطي ال نطبم رمأ ةينلا نأ :يناثلا
 هموق يتأي مث «ةالصلا لاعفأو هنم ةءارقلا ةنس ملعتيل لفنلا ةينب - مالسلا هيلع - هعم هتالص لعجي

 . روكذملا دمحأ ثيدح اًضيأ هديؤيو ضرفلا مهب يلصيف

 فيكو هموق عم هب يتأيو -مالسلا هيلع- يبنلا فلخ ضرفلا ةليضف كرت نإ ذاعم :تلق نإف
 لعلو «ةبوتكملا الإ ةالص الف ةالصلا تميقأ اذإ- مالسلا هيلع- يبنلا لوق هعامس دعب ذاعم نظي
 ةياور يف عقو اًضيأو «هرمع يف اهالص ةالص لك نم ريخ ويب يبنلا عم ةدحاولا ةالصلا

 يف يعفاشلا هاور « ةضيرف مهلو عوطت هل يه» يقهيبلا مث ينطقرادلا ىور هقيرط نمو «يعفاشلا
 . ( هدنسم))

 ةلفان يلصي ال نأ هموهفم نأ روكذملا ثيدحلا يف لاقي نأ نكي : نيدلا يقت خيشلا لاق :تلق

 يف قافتالا عم قبس روذحملا اذهو « ةمئألا ىلع فالخلا عوقو روذحملا نأل ماقت يتلا ةالصلا ريغ

 زاج امل يهنلا هلوانت ولو« ضرتفملاب لفنتملا ءادتقا زاوج ىلع مهقافتا اذه ديؤيو « ةماقملا ةالصلا
 ت

 . اقلطم

 ةمئأ رئاس يف ةي هعم ةليضفلا هتوفت سيل هنأل هجوم ريغ خلإ ذاعمب نظي فيكو : مهلوقو

 لاثتماو هفلخ ةضيرفلا ءادأ ماقم موقت هموق عم ضرفلا ءادأ عم هفلخ ةلفانلا ةليضفو ةنيدملا دجاسم

 . ةعاط ةدايز هموق ةمامإ يف ةا يبنلا رمأ

 . (۲۹۹ /۳) دنسملا يف دمحأ هاور (۱)

 ۳٦٦



 قح يف دوجوم وهو «ةالصلا لصأ ىلإ هقح يف ةجاحلا نأل ؛ ضرتفملا فلخ لفنتملا يلصيو

 « ءانبلا ققحتيف « مامإلا

 نماهلعلو « ةاورلا نم يه اغنإو ايب يبنلا مالك نم سيلف يعفاشلا ةياور يف ةدايزلا امأو

 . اداهتجاو اًنظ هنم نوکیف هتهج نم الإ فرعی الو هيلع ةرئاد اهنإف يعفاشلا

 : لاقف ءةدايزلا هذه فعض دق دمحأ نأ : ةلبانحلا نم ىنارحلا ةيميت نباو ةمادق نبا نعو

 هلوقي ال اًمالك هيف داز ةنييع نبا نأل اًظوفحم نوكي ال نأ ىشخأ :ذاعم ثيدح نع لئس دقو

 نبا لاق ام ال وقي ملو ‹ةبعشو ناذاز نب روصنم ثيدحلا ىور دقو : هنع «ينغملا »يف لاق .دحأ

 . ةضيرف مهلو عوطت هل يه هتدايز ينعي ةنييع

 ىلصت ةضيرفلا تناك تقو كلذ نوكي نأ لمتحي : يواحطلا لاق « خوسنم هنأ :ثلاثلا

 ال - هنع هللا يضر- رمع نبا ثيدح ركذ مث « مالسإلا لوأ يف لعفي ناك كلذ نإف « نيترم

 : نيهجو نم لوخدم اذه : ديعلا قيقد نبا لاقو ‹ نيترم موي يف ةالص ىلصت

 .لامتحالاب خسنلا تبثأ هنأ : امهدحأ

 . نيترم موي يف ةضيرفلا ةالص ينعأ اًعقاو ناك هركذ نأ ىلع ليلد مقي مل هنأ :يناثلا

 اوناك مهنأ هدانسإب يواحطلا ركذ دقو « هب لمعي ليلدلا نع اًتباث ناك اذإ لامتحالا :تلق

 الإ نوکی ال يهنلاو ‹ بلهملا هركذاذكو هنعاوهن ىتح نيترم مويلا يف ةدحاولا ةضيرفلا نولصي

 ةرجهلا نم نينس دعب ايب يبنلا ىلص دقو « مدقتم ذاعم مالسإ نأ هيلع ليلدلاو « ةحابإلا دعب

 لفنتلاب ضرتفملا ءادتقا زاج ولف ‹« تادعملا عم اهلمحي ال هوركذ ام زاج ولف ةرم فوخلا ةالص

 زاوج مدع ىلع لد لصي مل املف ةلماك ةالص ىلوألا ةفئاطلاب يلصيف نيترم ةالصلا مهب يلصي

 . لفنتملاب ضرتفملا ءادتقا

 مهنأل ليللا ةالص هموق عمو راهنلا ةالص ةا يبنلا عم يلصي ناك نوكي هنأ لمتحي :عبارلا

 ال نيتقو يف ذاعم لاحب يوارلا ربخأف ‹ مهل دانسإ يف راهنلا ةالص نورضحي ال ةمدخ لهأ اوناك

 . دحاو تقو يف

 ال نم مهيفوا ةدمعلا» حرش يفو ‹ قافتالاباذهو :ش (ضرتفملا فلخ لفنتملا يلصيو) م

 ‹ يدتقملا لفنتملا قح يف يأ :ش (ةالصلا لصأ ىلإ هقح يف ةجاحلا نأل) م ةينلا فالتخال كلذ زوجي

 يفف ١ ةالصلا لصأ ىلع لمتشم لفنتملاو « ةفصلاو ةالصلا لصأ ىلع لمتشي ضرتفملا نأ كلذو

 . هب هؤادتقا حصيف ةدايزو يدتقملا ةالص ىلع مامإلا ةالص لمتشت ةروصلا هذه

 م ضرتفم هنّال :ش (مامإلا قح يف) :م دوجوم ةالصلا لصأ يأ :ش (دوجوم وهو) :م

 ناتميرحتلا لعجت نآ ءانبلا ريسفتو ٠ ضرتفملا ةالص ىلع لفنتملا ةالص ءانب يأ :ش (ءانبلا ققحتيف)
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 مث اًموق مأ نم» : -مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوقل داعأ ثدحم همامإ نأ ملع مث مامإب ىدتقا نمو

 ») اوداعأو هتالص داع اًبج وأ ائدحم ناک هنأ رهظ

 ةكرش ءادتقالا نأل ضرتفملاب لفنتملا ءادتقا زوجي ال : يرهزلاو كلام لاقو « ةدحاو ةيرحت

 . هنع هللا يض ر- ذاعم ثيدحب كلذ دريو « ةتباث ضرفلاو لفنلا نيب ةرياغم او « ةقفاومو

 الف رياغتلا تشيف مامإلا قح يف ةمودعمو « يدتقملا قح يف ةدوجوم لفنلا ةفص :تلق نإف

 . ءادتقالا زوجي

 وهو ةالصلا لصأ يقبف بوجولا مدع نع ةرابع يه له ةدئاز ةفصب تسيل كلت :تلق

 نم روكذملا لاؤسلا نع باوجلا اذه مهفي وأ ءادتقالا زوجيف « داحتالا تبثيف مامإلا قح يف دوجوم

 . - هللا همحر- فنصملا مالك يف هرظن نعمأ

 ءادتقا نوكيف ضرفلا ةالص يف لفن نيتريخألاو لفنلا ةالص يف ضرف ةءارقلا :تلق نإف

 . زوجيال اذو لفنتملاب ضرتفملا

 ناك اذإ امأ « ادرفنم يلصملا ناك اذإ اًصضرف نوكي انإ لفنلا يف نيتريحخألا يف ةءارقلا :تلق

 . كلذ نم عونم هنأل الف ايدتقم

 دعب ملعلاب ديق «هتالص داعأ يأ :ش (داعأ ثدحم همامإ نأ ملع مث مامإب ىدتقا نمو) :م

 . عامجإلاب هؤادتقا حصي ال ءادتقالا لبق ثدحم همامإ نأ ملع ول هنأل « ءادتقالا

 ةلطاب هتالصف ءوضولا ناكمإ عم اًتدحم ىلص نم نأ ىلع ةمئألا تعمتجا : يوونلا لاقو

 « طيسولا» يفو ‹ بهذملا ىلع هلهج وأ هيسن وأ كلذ دمعت ءاوس « عامجإلاب ةداعإلا هيلع بجتو

 مارحإ ريغب ىلص وأ اًنونجم وأ اكرشم همامإ ناب نإو طرش هنأل ؛ رذعي الف ديدحلا يف هلثم ةساجنلا
 هنأ ناب نإو « دمحأ لاق هبو ىعفاشلا دنع داعأ ىمألا فلخ ئراقلا ىلصوأ ىثنخ وأ ةأرما وأ

 ةداعإلا يفف كلذ مامإلا دمعت نإو ‹ديعيال هندبب وأ ةفيفحخ ةساجن هبوث يف وأ بنج وأ ثدحم

 . الف الإو ديعي هتبانجب اًلاع ناك نإ كلام دنعو « مهدنع ديعي ةبانحجلا يفو « يعفاشلا دنع نالوق

 تلطب ةبانج هثدح ناك نإ : ءاطع لاقو « ملعي ملاذإ ديعي ال لكلا يف : ينزملاو روث وبأ لاقو

 . ال هدعبو تقولا يف داعأ هريغ ناك نإو « مومأملا ةالص

 اذه :ش (اوداعأو هتالص داعآ انج وأ اًئدحم ناک هنآ رهظ مث اًموق مآ نم- مالسلا هيلع- هلوقل) م

 انربخأ «راثآلا» هباتك يف نسحلا نب دمحم ىورو « راثآلا هيف تءاج نكلو فرعي ال ثيدحلا

 لجرلا يف لاق -هنع هللا يضر- بلاط يبأ نب يلع نأ رانيد نب نامثع نع يكمل ا ديزي نب ميهاربإ
 . نودیعیو دیعی : لاق اًبنج موقلاب يلصي

 نب ورمع نع يكمل ا ديزي نب ميهاربإ نع «هفنصم)» يف -هنع هللا يضر- قازرلا دبع هاورو
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 ءوضو ريغ ىلع ثدحم وأ بنج وهو سانلاب ىلص -هنع هللا ىضر- اًيلع نأ رفعج ىبأ نع رانيد

 ۰ . اوديعي نأ مهرمأو اوداعأف

 نع بلهملا يبأ نع حرطم نع نارهو نب نيسح انربخأ -هنع هللا يضر- قازرلا دبع یورو

 هللا يضر- رمع ىلص :لاق ةمامأ يبأ نع مساقلا نع ديزي نب يلع نعرحز نب هللا دبع

 نأ كعم ىلص نم يغبني ناك دق : يلع هل لاقف سانلا دعي ملو داعأف بنج وهو سانلاب-هنع

 دواد وبأ هاور اب فنصملا جتحا ولو « -هنع هللا يضر- يلع لوق ىلإاوعجرف :لاقو «ديعي

 نذؤملاو نماض مامإلا »: لاق مالسلا هيلع هللا لوسر نأ -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع يذمرتلاو

 .'«نينذؤملل رفغاو ةمئألا دشرا مهللا «نمتؤم

 نماض هنأ دري مل هنأ هنايب ,داسفلاو زاوجلا يف مامإلا نامض نأ ربخي هنأل هجوأو ىلوأ ناكل

 نوكي نأ زوجي الو «موقلل اتماض مامإلا نوكي نأ نيعتف هسفن ةالصب نماض لصم لك نأل « هسفنل

 . اداسفو ةحص نوكي نأ نيعتف عامجإلاب دارم ريغ هنأل ءادأو اًبوجو موقلل اًتماض

 . بارطضا هدنس يف :تلق ناف

 يبأ نب ليهس نع دمحم نب زيزعلا دبع انثدح ةبيتق انثدح «هدنسم» يف دمحأ هاور : تلق

 يف ملسم هاور :«حيقنتلا» يف لاقو . حيحص دنس اذهو ًاعوفرم ةريره يبأ نع هيبأ نع حلاص

 .ًايدح رشع ةعبرأ نماوحن دانسإلا اذهب «هحيحص»

 هتالص يف هيي هللا لوسر لخد : لاق -هنع هللا يضر- سن هاور اب جتحا مصخلا : تلق نإف

 دق ةي هللا لوسر ىتأ ىتح ًامايق لزن ملف « متنآ امك اوثكما نأ موقلا ىلإ راشأ مث هعم انربکو ربکف

 عم مايقلا ةمادتسا فلكي مل ةدقعنم مهتالص نكت مل ولو« مهب ىلصف ءام رطقت هسأرو لستغا

 عنمت ال مامإلا ةراهط مدع نأ ىلع لدف « تجرح ينورت ىتح فصلا يف اوموقت ال » : ايب هلوق

 . مامإلا لاحب ملعي مل يذلا يدتقملا ةالص داقعنا

 يبنلا ءاج ثيدحلا يف نأ ىرت الأ « مامإلا ةالصب موقلا قلعت لبق رمألا ءدب يف ناك اذه : تلق

 اذهو « مامإلا ريبكت لبق ةريبكتب ةالصب نيلصم موقلا نوكيف ريبكتلا ةداعإب مهرمأي ملو ربكو ةي

 نأ ميلا اموأ ايب يبنلا نأ ركذو« ةصقلا هذه ركذ نيريس نبا نألو « لاكشإ الب حصيال

 اوقرفتي ال يك ثكللاب رمألا نأ لمتحي ملو «دوعقلاب مهرمأي مل مهتالص تدقعنا ولو «اودعقا

 . هجیرخت مدقت : فیعض (۱)
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 . سايقلا فالخب امهب متلمع ثيح ةهقهقلاو بيترتلا ةلأسم مكيلع دري : تلق نإف

 فاصوأ نم مومعلا نأل ءهيف مومعلا حصيف لعف ةياكحب سيلو لوق هياكح هذه: تلق

 . ظفللا

 ىلص امدعب مامإلا دترا ول ام هليلد : مامتإلا اذهب طيرفتلا ىلإ بوسنم وه: تلق نإف

 كانه هيلإ بوسنم ريغ وه نإو « حصي ال ثيح ةأرما وأ رفاك هنأ رهظ ول اب اذه لكشي :تلق

 . اًضيأ

 وأ ةعناملا ةساجنلاب ملعلا عم وأ ةراهط ريخب تيلص : لاق مث « ةدم اًموق مأ «ىبتجملا» يفو

 . تانايدلا يف لوبقم ريغ قسافلا لوقو هرفكب حرص هنأل ةداعإلا مهمزلي ال ايسوجم تنك : لاق

 ىلص ةي يبنلا نأ بيسملا نب ديعس نع يور اب :ةروكذملا ةلأسملا يف يزارتألا لدتساو

 . اوداعأو داعأف سانلاب

 ينطقرادلا هاورو « لسرمو فيعض ثيدحب لدتسي ةيضرفلا هاوعد عم هنم بجعلا :تلق

 . هب بيسملا نب ديعس نع يضايبلا رباج يبأ نع يقهيبلاو

 نبا ناكو « هب ىضري ال كلام ناكو « ثيدحلا كورتم يضايبلا رباج وبأ : يقهيبلا لاقو

 . ةداعإلاب موقلا رمأي ملو داعأو سانلاب ىلص هنأ- هنع هللا يضر- رمع ىور :تلق نإف

 هسفنل ذخأ اغإو ةالصلا يف لوخدلا لبق ةبانجلاب -هنع هللا يضر- رمع نقيتي مل :تلق

 رظنف فرحلا ىلإ جرح -هنع هللا يضر - رمع نأ« اط وملا» يف كلام هاور ام هيلع لديو « طايتحالاب

 امو تيلصو ترعش امو تملتحا دق الإ ينارأ ام : لاق« لستغي ملو ىلصو ملتحادق وه اذإف

 ىحضلا عافترا دعب ىلص مث ماقأو هري ملام حضنو هبوث يف ىأرام لسغو : لاق. تلستغا

 كرتل ةالصلا مهب داعأو برغملا ةالص يف ةءارقلا يسن رمع نأ هدانسإب يواحطلا ىورو

 نع هنعو «ديعي نأ ىرحأ اج ىلص اذإف« فالتخا ةءارقلا كرتب ةالصلا داسف يفو « ةءارقلا

 . اًعيمج اوداعأ ءوضو ريغ ىلع وهو ىلص مامإ يف دهاجمو سوواط

 موقلاب ىلص مامإ ايآ :٠ لاق هيي هنأ بزاع نب ءاربلا نع هدانسإب ينطقرادلا ىور :تلق نإف
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 يف كلذو «نمضتلا ىنعم ربتعن نحنو « مدقت ام ىلع ءانب - هللا همحر - يعفاشلا فالخ هيفو

 همحر- ةفينح يبأ دنع ةدساف مهتالصف نييمأ موقبو نوءرقي موقب يمأ ىلص اذإو داسفلاو زاوجلا

 ريغو نيروذعم اًموق مأ روذعم هنأل ؛ ةمات أرقي مل نمو ماسإلا ةالص : الاقو - ىلاعت هللا

 ةردقلا عم ةءارقلا ضرف كرت مامإلا نآ هلو « نيسبالو ةارع يراعلا مأ اذإ امك راصف «نيروذعم

 «هل ةءارق هتءارق نوکت ءیراقلاب یدتقا ول هنأل اذهو « هتالص دسفتف اهيلع

 لثمف ف ءوضو ريغب ىلص نإف « هتالصدعيل مث وه لستغي مث مهتالص تضم م دقف بنج وهو

 .«كلذ

 نب ىسيعو «سلدم وهو ةيقب هقيرط يف نأل ثيدحلااذه حصي ال : جرفلا وبأ لاق :تلق

 قلي مل وهو نورثكألا هفعض محازم نب كاحضلاو « كورتم وهو ريرجر فيعض وهو ميهاربإ

 . -هنع هللا ىضر- ءاربلا

 ءانب يعفاشلا فالخ ةلأسملا هذه مكح يفو يأ :ش (مدقت ام ىلع ءانب يعفاشلا فالخ هيفو) :م

 :م ريغلا ةالص ىلع ءانب ال ةقفاوملا ليبس ىلع هدنع ءادتقالا نأ وهو« بيرق نع مدقتام ىلع

 . بيرق نع هانررق دقو ءادألاو بوجولا يف ال يأ :ش (داسفلاو زاوجلا يفو) :م

 يمألا انررق دق :ش (ةفينح يبأ دنع ةدساف مهتالصف نييمأ موقبو نوءرقي موقب يمأ ىلص اذإو) :م

 . هيف يعفاشلا فالخ عم« يمألا فلخ ئراقلا يلصي الو : هلوق دنع

 ةالصو يمألا ةالص دمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش (ةمات أرقي مل نمو يمألا ةالص : الاقو) :م

 نويمألا مهو :ش (نيروذعم اًموق مأ) :م روذعم يمألا نأل يأ :ش (روذعم هنأل) :م ةمات ارقي ال نم

 مآ اذإ امک) م ةلأسملا هذه مكح راصف يأ :ش (راصف) م نوئراقلا مهو :ش (نيروذعم ريغو) م

 يأ ةارع ىلع فطع بصنلاب :ش (نيسبالو) :م ضاق عمج ةاضقك راع عمج :ش (ةارع يراعلا

 قيرف لكل ناك هذه يف نإف ءةلأسملا هذه ىلع ةروكذملا ةلأسملا اساق امه «بايثلا مهيلع اًموقو

 . نييمألا ةالص حصت ةلأسملا كلت يف كلذكف ةارعلا ةالص حصتف «٠ ضعبلاب لكلا رابتعا هسفن مكح

 . هنم ىلعأ وه نمم حصت الو « حصت مامإلا اذه لثي نم ةالص نأ لصاحلاو

 ىلع يأ :ش (اهيلع ةردقلا عم ةءارقلا ضرف كرت مامإلا نأ) :م ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) م

 :ش (اذهو) م هلوقب كلذ هجو نيب مث مامإلا ةالص يآ :ش (هتالص دسفتف) م ئراقلا ميدقتب ةءارقلا

 مامإلا اذه نأل يأ :ش ( هنأل) :م هتالص داسفل بجوم وه يذلا ةءارقلا ضرف مامإلا كرت يأ

 مامإلا اذهل يأ :ش (هل ةءارق) :م ئراقلا ةءارق يأ :ش (هتءارق نوكت ئراقلاب ىدتقا ول) :م يمألا

 . ۳٠٤( /۱) نتسلا يف ينطقرادلا هاور (1)
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 ولو ‹« يدتقملا قح يف ادوجوم نوكي ال مامإلا قح يف دوج ولا نأل ؛ اهلاثمأو ةلأسملا كلت فالخب

 زاج هدحو ءیراقلاو هدحو يمألا يلصي ناک

 ملف اًئراق ناك ول امك هتالص تدسفف « ةردقلا عم ةءارقلا كرت مزل همدقي مل املف ثيدحلاب كلذو

 لوقي ناك هنأ يخركلا نسحلا يبأ خيشلا نعو « لكلا ةالص تدسف هتالص تدسف اذإف « ارقي

 تحص ئراقلا ىدتقا اذإف « ةءارقلا يف نافلتخيو ةيرحتلا ضرف يف نايواستي يمألاو ئراقلا

 دقو اهب متؤملا ةالص حصت يتلا ةءارقلل اًموزلم راصف متؤملا ةالص حيحصت مامإلا مزلأ دقو هتيرحت

 . هتالص لطبتف اهانکرت

 ؟رداق ريغ وهو يمألا ىلع ةءارقلا ضرف م زلي فيك :تلق نإف

 . ةءارقلارذنك عرشلا همزلي مل نإو همازتلاب همزلي :تلق

 . ؟هعورش حص دقو دسفأ اذإ يدتقملا ىلع ءاضقلا مزلي ال مل :تلق نإف

 ريغب ةالص رذنك ءاضقلا همزلي ملف ةءارق ريغب هسفن ىلع اهبجوأ ىمألا ةالص يف عرش امل :تلق

 نعو « همدعو ملعلا نيب لصف هنأل  ةياورلا رهاظ يف فسوي يبأ نع ةياور يف الإ همزلي ال ةءارق
 مل اذإ امأ « اًئراق هفلخ نأ ملع اذإ هدنع دسفت امنإ يمألا ةالص نأ يناجرجلا هللا دبع يبأ خيشلا

 . بيرق نع ءيجي ام ىلع الف ملعي

 :ش (اهلاثمأو) :م نيسباللاو ةارعلل يراعلا ةمامإ ةلأسم اهب دارأ :ش (ةلأسملا كلت فالخب) :م

 ىلع رداقلاو هلثمب ىموملا ةمامإو« حيحصلاو هلثب حيرجلا ةمامإك ةلأسملا كلت لاثمأ فالخبو يأ

 ةروصلا هذه يف :ش (مامإلا قح يف دوجوملا نأل) :م ةرهاطلاو اهلثمب ةضاحتسملا ةمامإو ناكرألا

 هذه باحصأ نأل :ش (يدتقملا قح يف ادوجوم نوكيال) :م ةضاحتسالاو ءايإلاو ةحارجلا وهو

 نييمأل يمألا ةمامإ ةلأسم فالخب هل رذع ال نم ميدقتب هذه ةلازإ ىلع نيرداق نونوكي ال راذعألا

 . نيئراقلاو

 جحلا بجوي ال ىتح ريغلا ةردق ربتعي ال هنأل ميقتسي ال ةفينح يبأ لصأ ىلع اذه :تلق نإف

 .ادئاق دجو نإو« ىمعألا ىلع ةعمجلاو

 رداق انه اهو ءدئاقلا رايتخا نودب ةعمجلاو جحلا نايتإ ىلع ردقي ال ىمعألا نأ قرفلا :تلق

 ناوأ هنأل حص دق لكلا حاتتفا نأ وهو رخآ هجو ةفينح يبألو « رايتخا نودب ئراقلاب ءادتقالا ىلع
 ءاج اذإف « ئراقلا نع ةءارقلا ضرف ًالمحتم يمألا راصو ءادتقالا حصيف هيلع رداق يمألاو ريبكتلا

 موقلا ةالص دسفت هتالص داسفبو « هتالص دسفتف لمحت اجب ءافولا نع زجاع وهو ةءارقلا ناوأ

 . ءادتبا هب رذع نم ءادتقا حصي الف حاتتفالا دنع ةمئاق اهنإف راذعألا رئاس فالخب

 مامإلا ةءارق نوكت ال نأ لصألا نأل :ش (زاج هدحو ئراقلاو هدحو يمألا يلصي ناك ولو) :م
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 ‹ ةعامحلا يف ةبغر امهنم رهظي مل هنأل ؛ حيحصلا وه

 ضرف كرت مزلي ال اًدإف الف دتقي مل اذإف «ىدتقا اذإ يدتقملا ةءارق لعج عرشلا نأ الإ يدتقملا ةءارق

 لوق سايق نأ مزاح يبأ نع يور امع هب زرتحا :ش (حيحصلا وه) :م يمألا ةالص زوجيف ةءارقلا

 :م نآشلا نأل يأ :ش (هنأل) :م هلوقب حيحصتلا هجو فنصملا للع مث هتالص زوجت ال ةفينح يبأ

 «ةعامجلا يف ابغري مل امهنأل :ش (ةعامحجلا يف ةبغر) :م ئراقلاو يمألا نم يأ :ش (امهنم رهظي مل)

 ةءارق مامإلا ةءارق نمضت نأل يمألا قح يف ئراقلا بوجو ربتعي مل« هدحو دحاو لك ىلصو

 ‹ روضح الك ءادتقالا عماج يلصملا نيبو هنيب سيل نم روضحو ةعامحلا ىلع روصقم يدتقملا

 هدحو يمألا ىلص نأب دحاو ناكم يف انوكي نأ هدحو ئراقلاو هدحو يمألا ةالص نم دارملاو

 . كلام لاق هبو ال : ليقو « هتالص دسفت ذئنيحف ئراقلا بنجب

 دجسملا يف يمألاو دجسملا راوجب وأ دجسملا باب ىلع ناك اذإ ئراقلا : « ةريخذلا» يفو

 نأ يمألل زاج يمألا ةالص ريغ يف ئراقلا ناك اذإ اذكو فالح الب ةزئاج يمألا ةالصف يلصي

 . مامإلا عارف رظتني الو هدحو يلصي

 ال هتمامإ وني ملو «يمألاب ئراقلا ىدتقا ول « هرصتخم» يف يخركلا ركذ :٤طيحملا» يفو

 دسفت: ليقو ءةأرملاك همازتلا نم دب الف ئراقلا ةهج نم هتالص داسف هقحلي هنأل « هتالص دسفت

 ًافالحخ هتالص دسفت هتالص لالخ يف ةروس يمألا ملعت ول «طيحملا» يفو . هتمامإ وني مل نإو

 . خياشملا ةماع دنع دسفت : ليقو «دسفت ال :ليق ةروس ملعت مث ئراقلاب یدتقا ولو ‹«يعفاشلل

 . ةروهشملا بتكلا يف ةلأسملا هذهل ركذ «ةريخذلا» يفو

 . لضفلا نب دمحم نب ركب وبأ هلاق :لوألاف

 . خياشملا ةماعو دماح نب دمحم ركب وبأ هلاق : يناثلاو

 هنأ دمحم نع ماشه یورو « ينبي ال هتالص طسو يف ةروس ملعتف ادرفنم وأ اًمامإ ناك نإو

 وبأ هيقفلا لاقو « ةمات مهتالصف نيئراقلاو نييمألا مأ اذإ سرخألا نأ ىلع انباحصأ ةماع: لاق

 يف اعراش ريصي له يمألاب ىدتقا اذإ ئراقلا كلذ يف مهفلاخ هنأل ةفينح ابأ كلذ ري مل :رفعج

 : مهضعب لاق« باحصألا هيف فلتخا لصف اذهو «ريغصلا عماجلا» يف اذه دمحم ركذ « ةالصلا

 دسفت ملو اعراش ريصي : مهضعب لاقو « ءاضقلا بجي ال عوطتلا يف ناك ول ىتح اعراش ريصي ال

 . عوطتلا ءاضق بجيو

 لحد اذإ ئراقلا نأ «هحرش» يف يرودقلا ركذو ‹ لوألا وه حيحصلاو :“ ةريخذلا» يف لاق

 يبأ نع ةياور الو : لاق -هللا همحر- رفز دنع ءاضقلا همزلي اهدسفأ مث اعوطتم يمألا ةالص يف

 اذه يف دسفت ال رفز لاقو . نيتريخألا نيتعكرلا يف يمألا مدقف ثدحلا هقبس ينعي« ةفينح
 . لصفلا
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 :- هللا همحر - رفز لاقو « مهتالص تدسف اّيمأ نييرخألا يف مدق مث ءنييلوألا يف مامإلا أرق نإف

 وأ اًقيقحت امإ ةءارقلا نم ولخت الف ةقيقح ةالص ةعكر لك نأ انلو . ةءارقلا ضرف يدأتل دسفت ال

 ةزئاج « دهشتلا يف همدق ول اذه ىلع اذكو « ةيلهألا مادعنال « يمألا قح يف ريدقت الو « اريدقت

 . باوصلاب ملعأ ىلاعت هللاو . لكلا دنع

 يبأ نع يور اذكو :ش (مهتالص تدسف اًيمأ نييرخألا يف مدق مث نييلوألا يف مامإلا أرق نإف) م

 ةءارقلا نأ ينعي :ش (ةءارقلا ضرف يدأتل دسفت ال : رفز لاقو) :م . لوصألا ةياور ريغ يف فسوي

 . ءاوس هدعب ئراقلاو يمألا راصف ىدأت دقو نييلوألا يف ضرف

 زوجي ال ينعي :ش (ًريدقت وأ اًقيقحت امإ ةءارقلا نم ولخت الف ةقيقح ةالص ةعكر لك نأ انلو) :م

 قح يف فتنم امهالكو اريدقت امإو ةقيقح امإ ةءارقلا اهيف طرتشتف ثدحلاب ةءارقلا نم اهولخ

 تدسفف ةأرملاو يبصلا فالختسا هبشأف ةمامإلل حلصي ال نم فالختسا هفالختسا راصف ىمألا

 الو يمألا قح يف ةءارقلا ريدقت نكي ال يأ :ش (هيلهألا مادعنال يمألا قح يف ريدقت الو) :م

 اذإ ردقي انإ ءيشلاو ةيلهألا مدعلف !ريدقت امإو رهاظف ةقيقح امإ يمألا قح يف دوجوم اهنم ءيش
 يمألا مدق ول فالتخالا اذه ىلع اذكو يأ :ش ( دهشتلا يف همدق ول اذه ىلع اذكو) :م هريدقت نكمأ

 ردق دعق اذإ امأ « دهشتلا ردق دعقي ملاذإ اذه ءرفزل اًفالخ مهتالص تدسف ينعي دهشتلا يف

 «هتالص تعطقناف فانم وهو هلعف نماذه نأل مالسإللا رخف ركذاذك عامجإلاب حيحصف دهشتلا

 ةفينح يبأ دنع مهتالص دسفت ليقو« سمشلا عولط لشم هلعف نم سيل اميف فالتخالا اغنإو

 . لوألا وه حيحصلاو دسفت ال امهدنعو

 دنع هتالص تدسف اًيمأ راصو نييرخألا يف ةءارقلا يسن مث نييلوألا يف أرق ئراقلا نأ ولو

 يفو . رفز لوق وهو اًناسحتسا امهيلع ينبيو دسفت ال امهلوق ىلعو « اهلبقتسيو ةفينح يبأ
 دوجس هيلع نأ ركذت مث ةروسلا ملعت مث ملسو دهشتلا ردق دعق هتالص حتتفا اذإ يمألا : لصألا

 . هتالص ديعي ال هنإف وهسلا

 رادقم ملعي ىتح هراهن وأ هليل نإ داهتجالا يمألا كرتي ال نأ بجي :ش (لكلا دنع ةزئاج) :م

 يشاترمتلا ركذ « ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو ىلاعت هللا دنع رذعي مل رصق نإف « ةالصلا هب زوجت ام

 هتالص نأ حصألاو : هيف اولفتحخا هدحو ىلصو هب دتقي ملف يلصي ئراق ىلع يمألا رضح ولو

 اذإف يلصألاب ءادتقالا ىون ولو «زاج ةفيلخ وه اذإف ىلص هنآ نظ ىلع مامإب ءادتقالا ىون «ةدساف

 . زجي مل ةفيلخ وه

 نإو «هئزجي هریغ هنأ رهظ مث نالف هنآ همعز يفو مامإب یدتقا :« یرخصلا یواتف» يفو
 ‹ زوجي ال قبس ام ءاضق يف قوبسمب قوبسم یدتقا «هئزجی ال هریغ هنآ رهظ مث هنیعب نالفب یدتقا
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 هؤادتقا زاج همامإ ءوضو مامتإ يف كش « «ةصالخلا »يف اذك قح اللاب قحاللا ءادتقا زوجي ال اذکو

 . هب

 يف عرش حصي مل اكرتشي مل نإو هبحاصب امهدحأ ءادتقا حص اهدسفأ مث ةلفان يف اكرتشا

 .زاج مويلا كلذ رهظ يلصي ىدتقاو اهعطق مث اعوطتم مامإلا رهظ

 نب ءاشعلا ةنس يف ىدتقا ولاذكو «زاج كلذ يف مهمأ مث «حيوارتلا عفش يف مامإلا ملكت

 ىونو رهظلا ايلص ولو ‹ حص رهظلا لبق عبرألا يلصي نمب رهظلا دعب هتنس يفو حيوارتلا يلصي

 . تدسف ءادتقالا ايون ولو ‹ امهتالص تحص هبحاص ةمامإ دحاو لك

 يف ةدجس داز ول «هلعف اذإ مامإلا يدتقملا عباتي ال عضاوم ةعبرأ «ةنازخلاو ؛ةصالخلا» يفو

 ال جرخ ول و « ةباحصلا ليواقأ نع جرخي مل ام هعباتي ديعلا تاريبكت يف داز ولو « هعباتي ال هتالص

 ردق دعق امدعب ايهاس ةسماخلا ىلإ ماق ولو « هعباتي ال ةزانجلا ةالص يف اًسمخ ربك ولو هعباتي
 ‹ هعم يدتقملا ملس ملسو داعو ةدجسلاب ةسماخلا مامإلا ديقي مل نإف «هعباتي ال ةعبارلا ىلع دهشتلا

 ىلإ ماقو ةعبارلا ىلع دعقي مل ولو ¢ هعباتي الو يدتقملا ملس ةدجسلاب ةسماخلا مامإلاديق نإو

 ةعستو < مهتالص تدسف ةدجسلاب ةسماخلا مامإلا ديق مث ملسو يدتقملا دهشتو ايهاس ةسماخلا

 ربكي ملو عكروامهعفري حاتتفالا دنع هيدي عفري مل اذإ يدتقملا اهلعفي مامإلا اهلعضي ملاذإ ءايشآ
 اهلوقي هدمح نمل هللا عمس لقي ملو يدتقملا حبسي دوجسلاو عوكرلا يف حبسي ملو يدتقملا ربكي

 ملسي ملسي ملو ‹يدتقملا دهشتي دهشتلا أرقي ملو يدتقملا ربكي طاطحنالا دنع ربكي ملو يدتقملا

 . باوصلاو قدصلاب ملعأ ىلاعت هللاو يدتقملا ربكي قيرشتلا ةريبكت مامإلا يسنو « يدتقملا
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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 يبسح ړه يلکوت هیلعو نیعتسا هيو

 ةالصلا يف ثدحلا باب
 فرصنا ةالصلا يف ثدحلا هقبس نمو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 يبسح وهو يلکوت هيلعو نيعتسآ هبو

 (ةالصلا يف ثدحلا باپ) م

 بابلا نأ نيبابلا نيب ةبسانملا هجو < ةالصلا يف عقاولا ثدحلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ:ش

 هايإ ثدحلا قبس مامإلاب ةقلعتملا ماكحألا ةلمج نمو «مامإلاو ةمامإلا ماكحأ نايب يف لوألا

 اهيف روكذملا نأ يه «ةقباسلا لوصفلا نيبو هنيب ةبسانملا هجو امأو « هماكحأ نايب ىلإ جاتحنف

 نايب انهاه روكذملاو ‹ةعامجلاو درفنملاو مامإلا قح يف ةالصلا يف ضراوعلا نع ةمالسلا ماكحأ

 اذه رخأ كلذلف لصألا يه ةمالسلاو ةالصلا يف يضملا نم ةعناملا ةضراعلا ضراوعلا ماكحأ

 .بابلا

 نودب هقبس ىنعملاو طرشلا ىنعم تنمضت ةلوصوم نم ةملك :ش ( ثدحلا هقبس نمو) :م

 بجوملا هندب نم جراخلا ثدحلا قبس طرشلا نأ لصاحلاو ءايوامس اًتدح كلذ ىمسيو < هرايتخا

 يفاني اب هدعب تأي ملو « هريغ نم وأ هببسب وأ ثدحلل هنم دصق ريغ نم ءلسخغلا نود ءوضولل

 يفاني لعف لعف وأ ةرورض ريغ نم ةروع فشك وأ مالكوأ ةالصلا عضوم يف فقوت نم ةالصلا

 ردق نم رثكأ هبوث وأ هندب نع لوبلا حضتنا اذإ اميف ءانبلا هل زوجي ال اذه ىلعف « دب هنم هل ام ةالصلا

 اهنآل ةهقهقلا وأ نونجلا وأ ءامغإلاب هءوضو ضقتنا اذإ اذكو «ثادحألا نم سيل هنأل مهردلا

 ‹«لسغلل بجوم هنأل ندبلا نم اج راخ ناك نإو ‹ مالتحالا يفاذكو « ندبلا نم ةجراخ تسيل

 ء انركذ امك قبسملا طرشلاو هدصق هنأل دمعلا ثدحلا يف اذكو « ءوضولا بجوم يف درو صنلاو

 «ثدحلا ببسب دصقلا هنم دجو هنأل مدلا اهنم لاسف هديب اهزمغف لعف وأ ةحارج هب تناك اذإ اذكو

 نأل « مدلا لاسف هباصأف فقسلا نم رجحلا طقس وأ رجح وأ ةقدنبب ناسنإ هامر اذإ اميفاذكو

 . هریغ ببسب هنم ثدحلا

 هامدأف دجسملا شيشحب رثع ولو ءهغبص مدعل يوامسلاك ةقدنبلا يف ينبيافسوي يبأ نعو

 )١( ةيطخلا ةخسنلا نم يناثلا دلجملا ةيادب .
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 ًاضوتو فلختسا امامإ ناك نإف فرصنا ةالصلا يف هتوقب حير تجرخف :حنت وأ

 ثدحلا هقبسف سطع ولو « ينبي هدنعف فسوي يبأ نيبو امهنيب فالتخالا ىلع ليقو « ينبي ليق

 . هساطع نم

 اهلعف ريخب فسركلا اهنم طقس ولو ال ليقو ينبي ليق :ش ( هتوقب حير تجرخف حنحنت وأ) :م

 يف :ش (ةالصلا يف) :م ينبت ال امهدنعو فسوي يبأ دنع تنب اهكيرحتبو مهلوق يف تنب ًالولبم

 ثدحلا قبس دعب فقوت ريغ نم ىنعملاو « نم باوج :ش (فرصنا) :م لاحلا ىلع بصنلا لحم

 هلوقب هيلإ راشأو ذئنيح ينبي الف هتالص عطقنتف ثدحلا عم ةالصلا ءزج اًيدؤم ريصي فقوت اذإ هنأل

 يدؤي ام ردق هناكم يف ثكم ولو «طرشلا نع ىخارتي ال ءازحلاو طرشلا ءازج وهو فرصنا :

 . هتالص تدسف اتکر

 «ثدحلاب ةالصلا نم |ءزج دؤي مل هنأل دسفي ال ةالصلا هماقمب وني مل نإ :« ىقتنملا » يفو

 عكر ول : دمحم نعو . ينبي بهذو هبتنا ىتح ثكمو همون يف ثدحأ اذإ الإ : هقفلا عماوج يفو

 يب نعو . مدعلاك همون لاح يف هب ىتأ ام نأل ءانبلا هل زاج بهذو هبتنا مث همون لاح يف دجسو

 نإو «تدسف اًئيش وني مل وأ هدوجس ماعا هب دیری ربکو هسأر عفرف هدوجس يف ثدحأ ول : فسوي

 سكعلا ىلع ليقو ‹ دسفت ال هنايتإو دسفت ءوضولا ىلإ اًبهاذ أرق ولو دسفت ال فارصنالا دارأ

 حيبستلاو يشملا عم يناثلا يفو « ثدحلا عم اتكر ىدأ لوألا يف نأل امهيف داسفلا حيحصلاو

 هدمح نمل هللا عمس : لاقو عوكرلا نم هسأر عفرول : ليقو . حصألا يف ءانبلا عني ال ليلهتلاو

 . ينبي ال ثدحم وهو

 ادودحم رخأتي هب ءوضولا ىلإ هباهذ ةروص نأ ملعاو ىقتنملا يف هيلع صن : ينانيغرملا لاق
 هنأ مهوي هفنأ ىلع هدي عضي : زارطلا بحاص لاقو . طيحملا رحبلا رصتخم يف هلاق اذك ضفخلاب

 . مالسلا هيلع يبنلا نع يورم وه : لاق . نونظلا هنع عطقنيف فعر دق

 . ىلاعت هللا ءاش نإ بيرق نع يتأي ام ىلع فنصملا هركذ :تلق

 يأ ءءافلاب هركذ كلذلف ةالصلا يف ثدحلا هقبس يذلا مكح ليصفت :ش ( اًمامإ ناك نإف) م

 نأ وه فالختسالا ريسفتو «ةعضوم يف ةفيلخ :ش (فلختسا) :م اًمامإ ثدحلا هقبس يذلا ناك نإف

 هقفلا عماوج يفو « ةراشإلاب هفالختسا نوكيو ةصالخلا يف اذك بارحملا ىلإ هرجيو هبوثب هذخأي

 ةدحاو عبصأب ادحاو ناك نإ هتهبج ىلع هعبصإ عضي ةدجسلاو ةدحاو عبصإب ةدحاو ةعكرل ريشي

 ريشي وهسلا يفو « هناسلو هتهبج ىلع هعبصأ عضي ةوالتلا ةدجس يفو ‹ نيعبصأب نينڻا يفو

 مهتالصو هتالص تدسف مالكلاب فلختسا ولو < ًالامشو ايي هسأر ليوحتب مالسلا دعب كلذب

 فلختسا اذإ كلام دنع نأ ةيكلاملل ةريخذلا ىف ركذو < ًالهاج وأ اًيهاس وأ ادماع ناك ءاوس

 ايهاس ناک نإو «لطبت اًدمع وأ ًالهاج مالکلاب] فلختسا نإ : بیبح نبا لاقو «زوجی مالکلاب
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 مالحألا ولوأ مكنم ينيليل :  مالسلا هيلع لاق اذهلو هبرقل هيلي يذلا [فصلا نم مدقيو طقف هيلعف

 ةالص دسفت ال : رفز لاقو . موقلا ةالصو هتالص تدسف ةأرما مدق ول :« ديفملا »يفو . « ىهنلاو

 . لاجرلا ةالص دسفتو « ءاسنلاو ةمدقملا

 هريغ مدقيو زوجي ةعمجلا يفو مهتالص تدسف اًتدحم فلختسا : «رحبلا رصتخم يفو

 ولو «لكلا ةالص تدسف ةأرما وأ اًئدحم وأ اًبج مدقول : «سانجألا» يفو . مهب يلصيف

 فلختسا ولو ‹ زجي مل هريغ هلهأ فلختساف ارفاك وأ ةأرما وأ سرخأ وأ اًنونجم وأ ايبص فلختسا

 رشب دنعو هب ءادتقالا یونو هدعب اذکو حص مامإلا ثدح قبس لبق ربك ناکو ذئنیح ایثاج الجر

 ةفئاط لكب متأو موقلا ميدقتب وأ هسفنب رخآ مدقتو الجر مامإلا مدق ولو ‹ هۆادتقا حصي ال يسيرملا

 موقلا يوني نأ الإ مامإلا همدق نم مامإلاف ًالجر موقلاو الجر مامإلا مدق ولو ءءاوس لوألاو وهف

 . كلذ يوني نأ لبق رخآلاب اوتي نأ

 موقلا همدق نم عبتملا نأ رهظألا لعلو «ةلأسملا هذه يف لقن يدنع سيل : نيمرحلا مامإ لاقو

 دحاو مدقتول : «هقفلا عماوج» يفو .[ كلذ يوني نأ لبق رخآب اومؤي نأ موقلا يوني نأ الإ]

 : ينانيغرملا لاق . كلذ طرتشي ال موقلا وأ مامإلا همدق ولو . هب ءادتقالا موقلا ةين طرتشت هسفنب

 نم جرخبي ملو هتمامإ ىلع ثدحللا مامإلا :« ةريخذلا» يفو «لصألا يف هركذ ام فالخ اذه

 موقلا فلختسا وأ « اهيف سانلا مؤي نأ ىونو هناكم يف هماقم هتفيلخ ماقآو فلختسا نإف دجسم

 وأ دجسملا نم جورخلاب الإ ‹ هتمامإ نم جرخيال :(هقفلا عماوج» يفو « هتمامإ نم جرح هريغ

 . هريغ سانلا فالختساب وأ ناكملا كلذ يف مؤي نأ ىون نإ هماقم ةفيلخلا مايقب

 جراخ نكي ملاذإ موقلا ةالص دسفت دجسملا نم جرخو فلختسي مل نإو : (ةفحتلا »يفو

 ةفينح يبأ دنع مهتالص لطبت فوفصلا زواجي ملو جرخو تناك نإف « ةلصتم فوفص دجسلملا

 ولاذكوامهلوق حيحصلاو :لاق « لطبت ال :دمحم لاقو . - هللاامهمحر- فسوي يبأو

 يفو .دمحم دنع زوجيو امهدنع زجي ملدجسملا نم ةجراخلا ةلصتملا فوفصلا نم فلختسا

 عماج لثم ناك اذإ الإ ءاوس هيف ريغصلاو ريبكلاو فلختسي دجسملا يفو :طيحملا رحبلا رصتخم»

 موقلاو دجسملا بناج يف اضوتف كلذ نم ءيش دجوي مل اذإو ‹سدقملا تيبلا عماجو روصنملا

 دجسملا نم مامإلا جرخ ىتح اوفلختسي مل نإو « مهأزجأ هتالص متأو هناكم ىلإ عجرو نورظتني
 دسفت هتالص نأ يواحطلا ركذو . هسفن قح يف درفنم هنأل ينبيو اضوتي مامإلاو مهتالص تلطب

 نم روهشملا يف :« ديفملا» يفو . ناتياور مامإلا ةالص داسف يف «هقفلا عماوج» يفو . اًضيُأ

 عم نکی مل ولو لوألا حيحصلاو دسفت اهنأ انباحصأ نم تمصع وبأ ركذو . دسفت ال اهنأ ةياورلا

 . ًالوأ همدق مامإ وهف دحاو لجر الإ مامإلا
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 تدسف ول ىتح مقي مل وأ لوألا ماقم ماقو مدقتي مل وأ هسفنب مدقت :« يربولا» يف لاقو

 نم ملاعلا يف نكي ملاذإ ىربكلا ةمامإلاك :« ديفملا »يف لاق . هسفنل هتالص تدسف يناثلا ةالص

 دعب ناك نإو ‹«حص دجسملا نم هجورخ لبق ثدحلملا مامإلاب ناسنإ ىدتقا ولو « هريغ حلصي
 ال نم هفلخ ناك نإو «دسفت الو لخادلا ةالص تزاج ةفيلخ ثدحملا مدق نإ رظني مث «هفارصنا

 . انركذ امك فالح الب دسفت هفلختسا نإ سرخألاو يمألاو ةأرملاو يبصلاك ةمامال حلصي

 «دسفت ال :ليقو «دسفت : ليقف « هيف خياشملا فلتخا دجسملا نم جرخو فلختسي مل نإو

 نم جرخو فوفصلا يناث رخآ نم ادحاو ثدحلملا مدق ولو «حصأ اذهو « يدتقملا ةالص دسفتو

 لوحيو دسفت ال هتعاس نم ةمامإلا يناثلا ىون نإ رظن «لوألا ماقم يناثلا موقي نأ لبق دجسملا

 نم لوألا جرخو]1 لوألا ماقم اًمامإ نوكي نأ ىون اغإو هتعاس نم وني مل نإو « يناثلا ىلإ مامإلا

 لوألاو «دعب هيلإ لوحت مل ةمامإلا نأل [موقلا ةالص تدسف لوألا ماقم ىلإ يلصي نأ لبق دجسملا

 ىلإ يقب نإف «[نيعتم لوألا ناكم ىلإ قباسلاف] نالجر مدقت نإف «لاح لكب هتالص ىلع ينبي

 رثكألا هب متئا يذلا ةالصف كاذب مهضعبو اذهب مهضعب ىدتقاو مدقتلا يف ايوتسا نإو مامإلا ناكم

 دسفتف نكم ريغ نيمامإب اهمامتإو حيجرتلا نكي ال ءاوتسالا دنعو «ةدساف لقألا ةالصو ةحيحص

 . ةريخذلا» يف اذك مهتالص

 يفو .دسفت ءاوتسالا دنعو رثكألل ةربعلاف الجر ةفئاط لك مدقي : «هقفلا عماوج» يفو

 ةالصف رخآلاب ايدتقا نيلجر وأ الجر الإ امهدحأب اودتقاف الجر قيرف لك مدقي : «طوسبملا»

 ضعب لاق دقف رثكأ نيتعامجلا ىدحإ تناك نإو «ةدساف نيرخآلا ةالصو ةحيحص ةعامجلا

 . ىنثم لاو دحاولا يف امك نيرخآآلا قح يف داسفلا نيعتيو ةحيحص نيرثكألا ةالصو : انباحصأ

 ثدحلا نظ اذإ رفعج يبأ هيقفلا تاقرعتم يفو « نيقيرفلا ةالص دسفت هنأ حصألاو : لاق

 الإو تزاج عوكرلاب تي مل ةفيلخلا ناك نإ « هجو رخ لبق كلذو ثدحي مل هنأ نيبت مث فلختساف

 تدسف مامإلا ماقم ةفيلخلا ماق نإ دمحم نع ةعامس نبا ةياور يفو : هيقفلا لاق . تدسف

 تدسفو لبقتسا نم ةالص تزاج لابقتسالا يوني ةفيلخلا ربك «هقفلا عماوج» يفو «مهتالص

 نمع رصن وبأ لئسو . هسفن ةالص ىلع ينبي نأ فلختملا ةالص دسفتو «لبقتسي مل نم ةالص

 يف لوألا مامإلا عضوم يف موقي نأ لبق همدق نإ ؟ثدحي نأ ريغ نم هريغ ةفيلخلا مدقف فلختسا
 وأ رفاسملا ثدحأف ضرتفملاب لفنتملا وأ تقولا جراخ رفاسملاب ميقملا ىدتقا ولو «زاج دجسلا

 اعماوجرخف موقلاو مامإلا ثدحأ ولو « اهتماقإل ناحلصي ال امهنأل امهتالص دسفت ضرتفملا

 . مامإلا درفتو مامإلا ناكم ولخل مامإلا نود موقلا ةالص دسفت

 هسأر بعوتسيو :« ةفحتلا »يف لاق «اًنالث اًنالث ًاضوتي ثدحلا هقبس يذلا نأ ملعا مث

۳۷۹ 



 ینبو

 يبأ نع : «يواحلا» يفو . حيحصلا وهو ءوضولا ننس رئاسب يتأيو قشنتسيو ضمضمتيو حسم اب
 مميحملا «عماوجلا» يفو . هتالص تدسف داز نإو كلذ ىلع ديزي الو ةرم ةرم أضوتي هنأ مساقلا

 يفو . هتبانجل هيفكي ام دجو اذإ ام فالخب ينبي هئوضول يفكي ام دجوف بهذف ثدحأ اذإ ةبانجلل

 . ةأرملاو لجرلا لوانتت «نم» ةملك نأل ءانبلاو ءوضولا يف لجرلاك ةأرملا : «ةريخذلا»

 نأب اهتروع فشك ريغ نم ءوضولا اهنكمأ نإ : لوصألا ةياور ريغ يف فسوي يبأ نعو
 تحت ام ىلإ ءاملا لصي اًقيقر كلذ ناك نأب رامخلا عم اهسأر حسمو نيمكلا يف اهيعارذ لسغ اهنكيي

 تحت ام ىلإ لصي ال نينيخث رامخو ةبج اهيلع ناك نأب اهنكيي مل نإو « ءيش ال اهتفشكف كلذ
 نم رثكأ اهجرخم ةساجنلا ةزواجم دنع ءاجنتسالا يف هتروع فشك اذإ لجرلا ريظن وهو زاج كلذ

 رحبلا رصتخم)» يفو . ةروعاهنأل ءانبلا ةأرملل زوجي ال : متسر نب میهاربإ نعو . مهردلا ردق

 . فالخ فالختسالا ىفو ىنبي نأ هل ىغبني ةزانجلا ةالص نم ثدحلا هقبس ول : «طيحللا

 «مالکلاک دب هنم هلام هتالص يفاني ام هنم دجوي ملا هتالص ىلع يا :ش ( ینتبو) :م

 دمعلا ثدحلا ءانبلا عني يقانغسلا يفو . كلذ وحنو طوغتلاو «لوبلاو «برشلاو «لكألاو

 وأ ةحنلا وأ ركفت وأ ةوهشب رظنلاو ء ءانمإلاو مالتحالاو ال وأ ادمع ةهقهقلاو نونجلاو ءامغإلاو

 ءاًقلطم ينبي هنأ ناميلس وبأ ىورو . ىنب رهظي مل ولو ءاجنتسالا دنع هتروع ترهظ وأ روبنز ةضع
 هنأ دمحم نع «طيحملا» يف ركذو . بهذملا رهاظ يف ينبي ال : ريصن يبأل“ يرودقلا حرش» يفو

 ززح وأ ءوضوب ءافتسا ولو ينبي : < طيحملا نع رصتخم» يفو . هتالص تدسف هریغ ىلإ بهذف

 . هتالص تدسف هربد

 يفو .ينبي ال : يرودقلاو يخركلا لاقو . ينبيو رثبلا نم يقسيام :« ينانيغرملا» يفو

 يف هبوث يسن وأ يطاعتلاب هارتشا وأ ةراشإب ءاملا بلط ولو اًفالخ دجي ملو «ينبي هنأ :« ةفحتلا»

 دبال هنأل هئزجي حسمو عجرف هسأرب حسي مل هنأ ركذت ولو « ينبي ال ةدحاو عجرف ءوضولا عضوم

 ردق نم رثكأ لوبلا نم هيلع حضتنا ولو «ينبيو لسغي هندب وأ هبوث هنم باصأف ثدحأ ولو . هنم

 هل ناک نإو « ينبي فسوي يبأ دنعو ءامهدنع ينبي ال هلسغو بهذف ةالصلا يف وهو مهردلا

 ال هتروع رتسف هتعاس نم هذخأف هبوث عقو ولاذکو ‹ىلصو هتعاس نمامهنم سجنلا عزن نابوث

 نإو «فشكلا عم اًتكر دؤي ملام دسفت ال هبوث عفر نع زجع نإ اًنايرع تكس نإو « هتالص دسفت

 . فسوي یبأل اًقفالخ امهدنع دسفت هغفر یلعردق

 . درفنملاو يدتقملل هزاوج عم ءانبلاب مامإلا صيصخت هجو ام :تلق نإف

 . هريغ نم ابلاغ ءانبلا طئارشب ملعأ هنأل :تلق

TA’ 



 يشملاو امهيفاني ثدحلا نأل « -ىلاعت هللا همحر - يعفاشلا لوق وهو لبقتسي نأ سايقلاو

 . دمعلا ثدحلا هبشأف اهدسفي فارحنالاو

 ةالصلا لابقتسا يأ :ش (يعفاشلا لوق وهو) :م هذه هتالص يأ :ش ( لبقتسي نأ سايقلاو) :م

 نأ : دمحأ نعو «ةياور يف دمحأو لوق يف كلام لاق هبو ديدجلا يف يعفاشلا لوق ةلاحلا هذه يف

 هنعو « هتالص لطبت قوبسملاو ءاًنادحو نومميتيو فلختسي ال : هنعو «لطبت نيمومأملا ةالص

 . ينبيو ًاضوتي

 يف دمحم هيلع باعو عجر مث ينبي : ًالوأ لوقي -هللا همحر- كلام ناك « طوسبملا » ىفو

 ءاوس فلختسي هنأ ةيكلاملا بتك نم «رهاوجلا» يفو «سايقلا ىلإ راثآلا نم هعوجرل جحلا باتك

 . روهشملا يف تلطب اًنادحو اولص نإو « ابنج وأ اًئدحم وأ ارهاط عرش

 . مكتالص اوت لقيلو فرصتلاب [وهسلل] دجس وأ فعر وأ مد هبوثب مامإ يف يرهزلا لاقو
 ول ةعمجلا باب يف نيمرحلا مامإل «ةياهنلا» يف ركذو ءاًنادحو ةالصلا تأ نعط امل ةيواعم نأ يورو

 يف ئزجي فالختسالاف ثدحلا [ هقبس وأ دسفت] ةالصلا نم هسفن جرخأ وأ ادماع مامإلا ثدحأ

 . مامإلا ةالص نالطب عم مهدنع ةروصلا هذه

 طرش يه امك ةالصلا ءاقبل طرش ةراهطلاو « ةالصلا يفاني يأ :ش ( امهيفاني ثدحلا نأل) :م

 .اهطرشل يفانملا ثدحلا دوجو عم ىقبت الف اهئادتبال

 ةالصلا يأ :ش (اهدسفی) م ةلبقلا نع :ش (فارحنالاو) م ءوضولا ىلإ :ش ) يشملاو) م

 ثدحلا يوامسلا ثدحلا وهو قباسلا ثدحلا هبشأ يأ :ش (دمعلا ثدحلا هبشأف) :م نايفانتم امهنأل

 هركذ يذلا وهو «يوامسلا ثدحلا يف كلذكف ةالصلا لطبت دمعلا ثدحلا يف نأ امكف ءدمعلا

 يف اوجتحاو راثآلا نم ًاليلد هل فنصملا ركذي ملو «هعبتا نمو يعفاشلا هب ذخأ يذلا سايقلا هجو

 : ثيداحألاب كلذ

 امئاق ناك هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع - هنع هللا يضر- يلع نع هدانسإب مرثألا هاور ام : اهنم

 ملو بنج ينأ تركذت مث مكب تمق ينإ» : لاقف « ءام رطقت هسأرو ىتأ مث فرصناف مهب يلصي

 لبقتسيلو لستغيلو فرصنيلف ينباصأ يذلا لثم مكنم هباصأ نمف ‹ تلستغاو تفرصناف لستغأ

 . «هتالص

 ركذو ةالصلاب مرحأ املف هباحصأب ىلص مالسلا هيلع هنأ ؛أطوملا» يف كلام هاور ام : اهنمو

 نأ لدف ‹«فلختسي ملو ءام رطقت هسأرو عجرو ىضمو « متنأ امك » : هباحصأل لاقف بنج هنأ

 . متنأ امك : لاق هنإف ءادتقالا عنمت مل ةبانجلا مدقت

 يف مكدحأ يسناذإ» : لاق هنآ مالسلا هيلع هللا لوسر نع قلط نب يلع هاور ام : اهنمو

 ا



 نبيلو ًاضوتيلو فرصنيلف هتالص يف ىذمأ وأ فعر وأ ءاق نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو

 . ٩ ملكتي مل ام هتالص ىلع

 [اذه] : يذمرتلا لاقو ءدواد وبأو يذمرتلا هجرخأ « هتالص دعيلو ًاضوتيلو فرصنيلف هتالص

 هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا اور ام : اهنمو . «هحیحص »يف نابح نبا هاوو" نسح ثیدح
 لبقتسيلو هءوضو دعيل مث مدلا هنع لسغيلو فرصنيلف ةالصلا يف مكدحأ فعر اذإ ١ : مالسلا هيلع

 °" «لماكلا »يف يدع نباو «هننس» يف ينطقرادلاو «همجعم »يف يناربطلا هجرخأو « هتالص

 رمأ هنإف انبهذم وه - هنع هللا يضر - يلع ثيدح نأ : ثيداحألا هذه نع باوحملاو

 ءىراطلا ثدحلا يف ءانبلاو فالختسالاب انلق اغإ نحنو «حصي مل اهيف هعورش نأ لدف لابقتسالاب

 ناخيشلا هيلع قفتا يذلا حيحصلا هفلاخي« ًأطوملا »ثيدح نآو « ةبانح لاو نراقلا دمعلا نود قباسلا

 ةالصلا تميقأ : لاق هنأ - هنغ هللا يضر- ةريره يبأ نع امهدانسإب ايور امهنإف ملسمو يراخبلا

 يف عرشي ملو هالصم يف ماق املف« مالسلا هيلع هللا لوسر انيلإ جرخف ءاًمايق فوفصلا تلدعو

 ىتح اوقرفتت ال يأ متنأ امك : هلوق ىنعمو . ةالصلا يف عورشلل ربكو ءاج مث ملكت دقو ةالصلا

 يف ماق مالسلا هيلع هنأ دواد وبأ هاور ام هيلع لديو «لابقتسالاب مهرمأو لبقتسا اذهلو « ءيجأ

 هللا لوسر ةالصب اولصي نأ لاحملا نمف « متنأ امك » : لاقف « فرصناف ربكي نأ انرظتناف هالصم

 ةالصلا يف اوعرش اونوكي مل مهنأ ةرورضلاب مولعملا نمو « مالسلا هيلع هعورش لبق مالسلا هيلع
 .مالسلا هيلع هعورش لبق

 نأ ىلع ثيداحألا نيب اًقيفوت ةيلضفألا ىلع وأ دمعلا ىلع لومحم قلط نب يلع ثيدح نأو

 دبع ابأ يفنحلا مالس نب ملسم هيف نإف حصي ال ثيدح اذه : هباتك يف [لوقي ناك] ناطقلا نبا

 دواد وبأو دمحأ لاقو « مقرأ نب ناميلس هيف سابع نبا ثيدح نأو . لاحلا لوهجم وهو كلملا
 .٠ كورتم هنإ: يراخبلاو نيعم نباو يئاسنلاو

 مل ام هتالص ىلع نبيلو ًاضوتيلو فرصنيلف هتالص يف ىذمأ وأ فعر وأ ءاق نم : ةا هلوق انلو) :م

 نع [جيرج نبا ] نع شايع نب ليعامسإ نع «هننس» يف ةجام نبا هاور ثيدحلا اذه :ش ( ملكتي

 ىذم وأ سلق وأ فاعر وأ ءيق هباصأ نم » : يَ هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نع ةكيلم يبأ نبا

 . «هننس» يف ينطقرادلا هج رخأو «"«ملکتی ال كلذ يف وهو هتالص ىلع نییل مث اضوتبلو فرصنیلف

 نب ملسمو .ًاعوفرم . . . . قلط نب يلع نع مالس نب ملسم نع ]۲۱٤[ دوادوبأو ۰ [۲۰۲] يذمرتلا : فیعض (۱)
 . لوبقم : ظفاحلا هيف لاق مالس

 ۰ كورتم وهو مقرأ نب ناميلس هيفو يناربطلاو ٠٠١( /۳) لماکلا يف يدع نبا (۲)

 نييزاجحلا نع ليعامسإ ةياورو ةياكح وهو جيرج نبا نع شايع نب ليعامسإ ةياور نم وهو: فيعض (۳)
 . ةفيعض
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 مل نم مدقيلو ‹ همف ىلع هدي عضيلف فعر وأ ءاقف مكدحأ ىلص اذإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 «(ءیشب قېسي

 . حيحصلا وه اذه : لاقو ًالسرم هب جيرج نبا نع قازرلا دبع نع

 بتكلا يف يورم ثيدحلا اذه نإ : «طيسولا »يف يلازغلاو «ةياهنلا» يف نيمرحلا مامإ لاقو
 - ةشئاع قلي مل ةكيلم يأ نباو لسرم هنأل يعفاشلا هب لقي ملاغنإو « امهنم مهو وهو حاحصلا

 قبسي مل نم مدقيلو همف ىلع هدي عضيلف فعر وأ ءاقف مكدحأ ىلص اذإ : ب لاقو) :م -اهنع هللا يضر

 هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةجام نباو دواد وبأ جرخأ نكلو ‹بيرغ ظفللا اذهب اذه :ش (ءيشب

 . 'فرضنيل مث هفنأب ذخأيلف ثدحأف مكدحأ ىلص اذإ » : ةي هللا لوسر لاق : تلاق ةشئاع نع

 -هنع هللا يضر- يلع نع ثراحلاو ةرمض نب مصاع نع «هننس» يف ينطقرادلا جرخأو

 لجر ديب ذخأيلو هفنأ ىلع هبوث عضيلف انيق وأ اًفاعر وأ اءزر هنطب يف دجوف موقلا مّأاذإ ]: افوقوم

 . هفاعر لاس هفنأ فعر : يزرطملا لاق « فعر : هلوق . [مدقيلف موقلا نم

 مضلاب فعر ءاجو ‹رصني رصن باب نم فعرو « فنألا نم جرخي مدلا وه فاعرلا :تلق

 حتفلاب فعريو فعري سرقلا فعر : لاقيو ؛امهيف حتفلاب فعري فعر ءاجو < ةفيعض ةغل يهو

 تبشيف ةحابإلا هتاجرد ىندأو رمأ : نبيلو : هلوق ٠ يذم اذ راص يأ : ىذمأ وأ : هلوق

 . ءانبلا ةيعرش

 . كلذك نييلو نوكي نأ يغبنيف بوجولل وهو « اًضيأ رمأ اضوتيلو :تلق نإف

 . يعدملل تبثأ نوكي ذئنيح هنأل « كلذ انرضي ال : تلق

 هرسف دقو «هلثم ثدح هقبسي مل نم هب دارأو مدقیلو لوعفم ءيشب قبسی مل نم : هلوق

 ةفيلخ لعجي [نوكي] نأ زوجي قوبسملا نأل كلذك سيلو ةالصلاب قوبسملا دارملا : هلوقب مهضعب

 ىلع ردقآ هنأل لضفألا نايبل ءيشب قتبسي مل نم : هلوق : ةعيرشلا جات لاقو «ثدحلا هقبس نمل

 ‹ يفخلا توصلا لصألا يف وهو ءازلا ديدشتو ءارلا رسكب اءزر : هلوق . قوبسملا نم ةالصلا مامتإ

 . جورخلل هتكرحو ثدحلا زمغ يه: ليقو ةرقرقلا هب ديريو

 . حیحص هدانسإو [۱۰۰۷] هجام نبا هاور (۱)

 . باذك : ينيدملا نبا لاق . روعألا ثراحلا هيفو : تلق (۲)
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 ‹ فالجلا ةهبش نع ازرحت لضفأ فانئتسالاو « هب قحلي الف « هدمعتي ام نود « قبس اميف ىولبلاو

 ۲'٩ اضوتیلو فرصنيلف اءزر هنطب يف دجو نم» : ايب يبنلا نع رمع نبا نع يناربطلا جرخأو
 . ثدحلا جرخي مل نإ بجاوب سيلف الإو نرثبخألا دحأ عفادي الئل ءوضولاب هرمأو

 . فيعض رخآلاو 'لسرم امهدحأ نيثيدحب متللدتسا : متلق نإف

 -ةباحصلا نع لقن اب فيعضلا يوقيو ةجح اندنع لسرملا نأل « هلاسرإ انرضي ال :تلق

 ركب يبأو بلاط يبأ نب يلع نع «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ ام وهو - مهنع هللا يضر

 .دوعسم نبأ ورمع نباو ناملسو قيدصلا

 ‹ ريبج نبديعسو « هللا دبع نب ملاسو «سوواطو « ةمقلع نع نيعباتلا نم يورو

 ىلإ بهذي فيكو «بيسملا نب ديعسو «لوحكمو «ءاطعو « يعخنلا ميهاربإو ٠ يبعشلاو

 ىتح سايقلا ىلع احجار هنوك يف صنلاك سايقلاب كردي ال اميف مهلوقو ءالؤه لوق كرتب سايقلا
 ةلدابعلاو يلعو نامثعو رمعو ركب يبأ نع يور هنإف « ةباحصلا عامجإ ةلأسملا يف مهضعب لاق

 مهلوقبو مهئاهقف عامجإ دارملاو «ءانبلا زاوج -نيعمجأ مهنع هللا يضر- ناملسو سنأو ةثالثلا

 وهو ةباحصلا نم ةمرخم نب روسملا ءانبلا عنم : لاقو اذه يف دهتجا يوونلاو اذه «سايقلا كرتي
 «بجاو قجلا ىلإ عوجرلاو نيعباتلا نم رابكلا ةمئألاو «ةباحصلا نم ءالجألا ءالؤه يواقي ال

 نايفسو ‹« يرصبلا نسحلاو راسي نب ناملسو ىليل يبأ نباو يعازوألا نع انلق املثم اًضيأ يورو

 . - مهنع هللا يضر- نمحرلا دبع نب ةملس يبأو «يروثلا

 نأ هريرقت «دمعلا ثدحلا هبشأف يعفاشلا لوق نع باوج !ءأه :ش ( قبس اميف ىولبلاو) :م

 :ش (هدمعتي ام نود) :م اًرودقم هيف لعجيف هلعف ريغب هلوصحل : لاقي ثدحلا يف ةيلبلا يأ ىولبلا

 قرافلا دوجول سايقلا زوجي الف اروذعم لعجي الف ىولب هيف سيلو هرايتخاب هلعفيو هدصقي يأ
 عنم رمألا سفن يف اذهو دمعتي امم قبسي اب قحلي ال يأ :ش (هب قحلي الف) :م هلوق ینعم وهو
 . رايتخاب يذلاب رايتخا الب يذلا هباشي فيكو « دمعلا ثدحلا هبشأف : هلوق نمو ةهباشملا

 (فالخلا ةهبش نع ازرحت) :م ءانبلا نم لضفأ ةالصلا لابقتسا يأ :ش ( لضفأ فانقتسالاو) :م

 ىوقأ عامجإلاو «عامجإلاب فانئتسالاو دحاولا ربخب لمع ءانبلا نأل طايتحالا ىلإ برقأ هنأل :ش

 يور هنإف « ةباحصلا عامجإ ءانبلا نإ ليق هنأل «رظن هيفو حارشلا ضعب هلاق اذك دحاولا ربخ نم

 يف صنلاك «سايقلاب كردي ال اميف مهلوق نأل سايقلا كرتي هبو  انركذ امك نيريثك ةعامج نع
 . روكذملا ثيدحلا يف رمألاب ديؤم هنأ عم سايقلا ىلع احجار هنوك

 . نوقثوم هلاجرو ريغصلاو طسوألا يف يناربطلا هاور ۸٩( /۲) عمجملا يف يمثيهلا لاق (1)
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 يف متأ ءاش نإ درفنملاو ةعامحجملا ةليضفل ةنايص ينبي يدتقملاو مامإلاو ‹لبقتسي درفنملا نإ :ليقو

 نوكي ال وأ غرف دق همامإ نوكي نأ الإ هناکم ىلإ دوعی يدتقملاو « هناكم ىلإ داع ءاش نإو «هلزنم

 .لئاح امهنيب

 ( ينبي يدتقملاو مامإلاو) :م طايتحالل كلذ هل لضفألا يأ :ش ( لبقتسي درفنملا نإ : ليقو) :م
 ةنايص) :م ينبي ثدحلا هقبس اذإ ًضيأ يدتقملاو « هتالص ىلع ينبي ثدحلا هقبس اذإ مامإلا ينعي :ش

 . ليلعتلا ىلع ةنايص باصتناو « ةعامجلا ةليضفل اًظفح يأ :ش ( ةعامجل ا ةليضفل

 ًاضوتو بهذف ثدحلا هقبس اذإ هدحو يلصي يذلا ينعي :ش ( هلزنم يف متأ ءاش نإ درفنملاو) :م

 ىلإ داع ءاش نإو)] :م فارصنالا دعب هيف اضوت يذلا عضوملا وهو هلزنم يف هتالص مت ءاش نإ

 ةلق عم هناكم يف هتالص ايدؤم راص هلزنم يف متأ اذإ هنأل نيرمألا نيب اريخم راص اغنإو :ش [(هناكم

 نم دحاو لك يف دجوف يشم ا ةرثك عم دحاو ناكم يف اهل ايدؤم راص هناكم ىلإ داع نإو « يشمل ا

 . اًريخم راصف ةليضفلا ةهجو ةهاركلا ةهج نيرمألا

 ينبي نأ هل زوجي الو «هيف ثدحلا هقبس يذلا عضوملا وهو :ش (هناكم ىلإ دوعي يدتقملاو) م

 ملاذإ ةلاحم ال دوعي يدتقملا : ينانيغرملا لاقو . مامإلا ةعباتم بوجول هيف اضوت يذلا هلزنم يف

 : (ديفملا» يف لاقو «همامإب ءادتقالا هل زوجي عضوم ىلإ دوعي : يباجيبسألا لاقو . همامإ غرفي

 . رخآ دجسم يف مامتإلاو دوعلا نيب ريختي غرف نإو همامإ غارفب ملعي ملاذإ اذكو

 غرف اذإ همامإ نأ دارآ -هناكم ىلإ دوعي - هلوق نم اتيبم اذه :ش ( غرف دق همامإ نوکی نأ الا) :م

 هنأ ةعامس نبا نعف مامإلا غارف دعب داع اذإو . يعادلا لاوزل هلزنم يف ينبي نأ هل زوجي ةالصلا نع

 ك: هداز رهاوخ مالسإإلا خيشو يسحخرسلا رايتخاو : ةجاح الب يشملا لوصحبب هتالص دسفي

 . هتالص دسفي

 عني ام مامإلا نيبو هنيب ناك اذإف « هتالص نم متياميف يدتقملا مكح يف قحاللا :تلق نإف

 . هتيب يف زوجي ال نأ يغبنيف رهن وأ قيرط نم ءادتقالا ةحص
 هنيب مايقلا بيترت ىعاري الف « ةالصلا ةمرح نم جرح دق مامإلا نكلو يدتقملا ةلزنب مه :تلق

 . مان وأ ثدحأ وأ جرخ ابرو ‹همامإ ييو

 اذإ الإ هناكم ىلإ دوعي يدتقملا نأ ىنعي ىنثتسملا ىلع فطع :ش ( لئاح امهنيب نوكي ال وأ) :م

 ءادتقالا زاوجل عنام يأ لئاح يدتقملاو مامإلا نيب نكي ملاذإ الإو « دوعي ال ذئنيحف همامإ غرف

 نم ةعباتملا زاوحجل ةالصلا نع مامإلا غرغي مل نإو ءهناكم ىلإ دوعي ال ذئنيحف ريبكلا رهنلاو قيرطلاك

 . وه ثيح

 حرشا يف لاق : تلق ؟عنصي فيك مامإلا غارف لبق هناکم ىلإ داع اذإ يدتقملا :تلق نإف

 «قحال هنأل ءةءارق ريغب ءوضولاب هلاغتشا ةلاح يف مامإلا هقبس ام ءاضقب ًالوأ لغتشي :“ يواحطلا
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 جرخ نكي مل نإف ةالصلا لبقتسا ثدحب مل هنأ ملع مث دجسملا نم جرخف ثدحأ هنأ نظ نمو
 - هللا همحر - دمحم نع ةياور وهو « لابقتسالا امهيف سايقلاو « يقب ام يلصي دجسم لا نم
 هنأ ىرت الأ ‹ حالصإلا دصق ىلع فرصنا هنأ ناسحتسالا هجو « رذع ريغ نم فارصنالا دوجول

 هتقيقحب حالصإإلا دصق قحلأو هتالص یلع ینب همهوت ام ققحت ول

 وهسلا همزلي الو هرضي الف صقن وأ داز ولو « هدوجسو هعوكر رادقمو مامإلا مايق رادقم موقيو

 مل ولو «هتالص رخآ يضقي مث « همامإ دجس يذلا عضوملا يف هعباتيف همامإ ىهتنا اذإ الإ قحال هنأل

 بيترت نأل « مامإلا ميلست دعب مامإلا قبس ام يضقيف زاج مامإلا عباتيف ًالوأ قبس ام ءاضقب لغتشي
 . هللا همحر- رفزل اًقالخ اندنع طرشب سيل ةالصلا لاعفأ

 نأل :ش ( ةالصلا لبقتسا ثدحب مل هنأ ملع مث دجسملا نم جرخف ثدحأ هنأ نظ نمو) :م

 (يقب ام يلصي دجسملا نم جرخ نكي مل نإف) :م لابقتسالا همزليف دسفم رذع الب ةلبقلا نع فارصنالا

 مدعو ءادتقالا ةحص ليلدب .دحاو ناكم ةلزنب هفارطأ تدعابت نإو دوجسلا نأل « هتالص نم :ش

 . ةوالتلا ةدجس بوجو رركت

 ( وهو) :م جرخي مل اذإ اميفو دجسملا نم جرح اذإ اميف يأ :ش (لابقتسالا امهيف سايقلاو) :م

 نع فارصنالا يأ :ش ( فارصنالا دوجول - هللا همحر - دمحم نع ةياور) :م سايقلا يأ :ش

 . سايقلا هجو اذهو :ش ( رذع ريغ نم) :م ةلبقلا نع فارحنالا يأ : «ةريخذلا» يفو .ةالصلا

 باب ناك نأب ةلبقلا ىلإ ههجوو دجسملا يف يشي ناك اذإ : ناخ يضاقل «ريغصلا عماجلا» يفو

 وه ذإ دجسملا يف ناك نإو « هتالص تدسف ةلبقلا نع ضرعأ اذإ امف « ةلبقلا طئاح ىلع دجسملا

 لبقتسم دجسملا يف ىشم اذإ امهنيب لصفي مل ةياورلا رهاظ يفو . رذع ريغب ةلبقلا نع فارحنا
 . اذه ىلع لمحي باتكلا بحاص قالطإو ةلبقلا نع فرحنا وأ ةلبقلا

 ال هتالص حالصإ دصق ىلع يأ :ش ( حالصإلا دصق ىلع فرصنا هنأ ناسحتسالا هجو) :م

 نأ يأ :ش (هنأ) :م حالصلا دصق ىلع هفارصنا نأ نم هركذ ام ىلع هيبنت :ش (یرت الأ) :م اهضفر

 ىلع ينبي) :م ثدحلا لوصح نظ نم :ش ( همهوت ام ققحت ول) :م ثدحأ هنآ نظ يذلا [نظلا]
 ليوأتك «ماكحألا ضعب يف ربتعي دق رمألا رخآ يف أطخ نيب نأ ليوأتلاو « اهعطقي الو :ش (هتالص

 :م كلذ نم اًتيش نونمضي ال ىتح ةعنمو ةوق مهل تناك اذإ مهلاومأو قحلا لهأ ءامد يف يغبلا لهأ

 ثدحلا نأ ينعأ «حالصإلا ةقيقحب حالصإلا دصق قحلأ يأ :ش ( هتقيقحب حالصإلا دصق قحلأو)

 . ةروصلا هذه يف اذكف ينبي ناك اًةقحتم ناك ول مهوتملا

 . اًضيأ دجسملا نم جرح اذإ ينبي نأ يغبني هتقيقحب اًقحلم قاحلإلا دصق ناك اذإ :تلق نإف

 وهو رذع ريغ نم ناكملا فلتخي جرح اذإ هنأل ةروصلا هذه يف لب قلطمب سيل اذه :تلق

 . هلوقب هيلإ راشأ هيرحتل لطبي

۳۸٦ 



 اذهو ‹ رذع ريغ نم ريثك لمع هنأل ؛ تدسف فلختسا ناك نإو «جورخل اب ناكملا فلتخي مل ام

 ثيح ءوضو ىلع هنأ ملعا مث « فرصناف ءوضو ريغ ىلع ةالصلا حتتفا هنأ نظ اذإ ام فالخب

 همهوت ام ققحت ول هنأ ىرت الأ « ضرغلا ليبس ىلع فارصنالا نأل ؛ جرخي مل نإو هتالص دسفت

 ‹ فرحا وه اذهف «هلبقتسي

 «يشاترمتلا عماج» يفو .دحاو ناكم هنأل دجسملا نم :ش ( جورخلاب ناكملا فلتخي مل ام) م

 نم جرخي مل ام هتالص دسفت مل هفالخب رمألاو (فرصناف ودعلا روضح نظ ول يزاغلا اذكو

 اذإ ةأرملاو ,دجسملاك تيبلاو «دسفت الإو فوفصلا ناكم زواجي ملام ءارحصلا يفو « دجسلملا
 رادقمب ءارحصلا يف همادق بهذ ولو «لجرلا قح يف دجسملا ةلزنمب هنأل تدسف اهالصم نم تلزن

 .ةرتس هدحف تناك نإو ةرتس نكي مل نإ هدح فوفصلا

 ثدحي مل هنأ ملع مث فلختسا ثدحأ هنأ نظ يذلا ناك نإو يأ :ش (فلختسا ناك نإو) :م

 لمع) :م هلعف يذلا نأل يأ :ش ( هنأل) :م دجسملا نم جرخي مل نإو هتالص يأ :ش (تدسف) :م
 :ش (اذهو) :م ةالصلا دسفي :ش (رذع ريغ نم) :م ريثكلا لمعلاو يشمو فالختسا هنأل :ش (ريثك

 هتالص نم :ش ( فرصناف ءوضو ريغ ىلع [ةالصلا ] حتتفا هنأ نظ اذإ ام فالخب) :م روكذملا مكحلا يأ

 نيتلأسملا نيب قرفلا ىلإ راشأ مث دجسملا نم :ش ( جرخي مل نإو هتالص دسفت ثيح) :م ةلبقلا نم وأ

 ضارغألاو :ش ( ضرغلا ليبس ىلع) :م ةلأسملا هذه يف يأ :ش ( فارصنالا نأل) :م هلوقب

 . هتقيقحب قحلم هجولا اذه نم فارصنالاو

 ریغب هتالص حاتتفا هنظ نم :ش ( همهوت ام ققح ول هنأ یرت الا) :م : هلوقب كلذ حضوأ مث

 يف يأ :ش (كانهو) :م ضفرلا ليبس ىلع ناك هفارصنا نأل « هتالص :ش ( هلبقتسي) :م ءوضو

 نأل ةالصلا يأ :ش (اهلبقتسي ال) :م ثدحلا قبس نم :ش (همهوت ام ققحت ول) :م ىلوألا ةلأسملا

 ءانبلا يف لصألا وه يأ :ش ( فرحلا وه اذهف) :م هانركذ امك حالصإللا ليبس ىلع ناك هفارصنا

 حالصإإللا دصق ليبس ىلع ناك اذإ فارصنالا نأ وهو نيتلأسملا نيب لصألا وه اذه وأ « لابقتسالاو

 فارصنالا درجمب لبقتسي كرتلاو ضفرلا ليبس ىلع ناك اذإو «دجسملا نم جرخي ملام لبقتسي ال

 ‹ موق فرحناف اودع هونظف داوس لبقأ اذإاذه ىلعو «فلختسي ملو دجسملا نم جرخي مل نإو

 اذإو ءاولبقتسا اوزواج نإو ءاًتاسحتسا اونب فوفصلا اوزواجي مل نإ لبإ وأ منغ وأ رقب يه اذإف

 دجسملا نم جرخي مل نإو «هتالص تدسف احسام ناك هنأ ملع مث فرصناف حسي مل هنأ نظ

 نظف اًنول هبوث يف ىأر اذإ كلذكو «بارس هنأ رهظف فرحناف ءام هنظف اًبارس ىأر مميتم كلذكو

 تمت دق ةدملا نأ نظ اذإ فخلا حسام كلذكو «نيي مل ةساجنب سيل هنأ ملع مث فرحناف [ةساجن] هنأ

 تعطقناف ةالصلا ضفر دصق عيمجلا يف هنأل جرخي مل نإو لبقتسي نيلجرلا لسغل فرحناف

 . هتالص

FAY 



 نكت مل نإو ‹ ةرتسلا دحلاف همادق مدقت ولو ؛ دجسملا مكح هل ءارحصلا يف فوفصلا ناكمو

 ملتحاف مان وأ نج نِإو ‹ بناج لک نم هدوجس عضومف ادرفنم ناک نإو « هفلخ فوفصلا رادقمف

 ‹ صنلا هب درو ام ىنعم يف نكي ملف «ضراوعلا هذه دوجو ردني هنأل ؛لبقتسا هيلع يمغأ وأ

 اذام دجسملا يف نكي مل هنأ نايبل اذه :ش ( دجسملا مكح هل ءارحصلا يف فوفصلا ناكمو) :م

 ىلعو ادرفنم وأ اًمامإ نوكي نأ امإ ءولخي ال ءارحصلا ىف ىلصي ناك اذإ هنأ وهو همکح نوکي

 يف دجسملاك فوفصلا ناكو اًمامإ ناك نإف «نوكي ال وأ ةرتس هنيب نوكي نأ امإ ولخي ال ‹ نيريدقتلا

 فوفصلا نم جرخ نإف فوفصلا ناكم يف ماد ام فلختسيو فرصني هنإف ثدحلا هقبس اذإف هقح

 نإف « ةرتس نكي ملاذإ اذه ءرذع ريغ نم نييناكملا فالتخال هتالص تلطب دقف فلختسي ملو

 . هلوق ىنعم وهو همادق ىشم اذإ ةرتسلا دح ربتعملاف ةرتس هيدي نيب تناك

 هلوق ىنعم وهو ةرتسلا داسفلاو زاوجلا يف دجس همادق ىشم ولو يأ :ش ( همادق مدقت ولو) :م

 رادقمف) :م هيدي نيب ةرتس يأ :ش (نكت مل نإو) :م هتالص تلطب اهزواج نإف :ش (ةرتسلا دحلاف) :م

 رخآ نم ناك اذإ ىتح مامإلا فلخ يأ هفلخ يتلا فوفصلا رادقم ربتعمل اف يأ :ش (هفلخ فوفصلا

 اذه نع جرخي مل نإف «عرذأ ةسمخ مامإلا مادق دحل اف ًالثم عرذأ ةسمخ مامإلا ىلإ فوفصلا

 دعب مامإلا نأل هتالص تلطب فلختسي ملو رادقملا اذه نع جرخ نإو ءلبقتسي الو نيي رادقملا

 : تلق نإف ءاًيدتقم راص هنأل هب نيدتقملا مكح يف وه ريصيل فالختسالا هيلع ناك ثدحل ا هقبس

 [ ادرفنم) :م ثدحلا هقبس يذلا يلصملا نأ :ش ( ناك نإو) :م بلاغلا رابتعاب عمجلاب] فوفصلا ركذ

 زواجتي مل اذإف « هبناوج نم :ش (بناج لک نم) :م هدوجس عضوم ربتعملاف يأ :ش (هدوجس عضومف
 :م هزواجتي مل نإو < الف الإو حالصإلا دصق ناك اميف ينبي رادقملا كلذ ] ةالصلا ءانثأ يف يلصملا

 مونلا درجم نأل ملتحاف لاق اغإ :ش (ملتحاف مان وأ) :م [ةالصلا ءانثأ يف يلصملا يأ :ش (نج نإو)

 . اهدسفي ال ةالصلا يف

 . مونلا يف الإ نوكي ال مالتحالا نأل « مان ركذ ريغ نم ملتحا وأ : هلوقب ىفتكا اله :تلق نإف

 : هلوقب ىفتكا ولو «لقعو غلب يأ مالغلا ملتحا : لاقف اًضيأ غولبلا يف لمعتسي ملتحا :تلق

 . نج هلوق ةنيرقب لقع ىنعجب هنأ مهوي ناكل ملتحا وأ

 دراب مغلب نم ءالتمالا ببسب غامدلا يف لصحي ضرم ءامغأإلا :ش ( هيلع يمغأ وأ) م

 ‹«باصعألا روتف عم ناسنإلا يرتعي وهس وه نيملكتملا دنعو «بطلا لهأ دنعاذه «ظيلغ

 باوج :ش ( لبقتسا) :م نونجلا نود ءايبنألا يف ءامغإلا نكي اذهلو ءهداسفو لقعلا لاوز نونجلاو

 نونجلا يأ :ش (ضراوعلا هذه دوجو ردني) :م نأشلا نأل يأ :ش (هنأل) :م هتالص لبقتسا يأ نأ

 وهو :ش ( صنلا هب درو ام ىنعم يف) :م ضراوعلا هذه يأ :ش ( نكي ملف) :م ءامغإلاو مالتحالاو

 فاعرلاو ءيقلا وه صنلا هب درو ام ىنعمو « هتالص يف فعر وأ ءاق نم » : -مالسلا هيلع -هلوق

FAA 



 مهآزجأ هريغ مدقف ةءارقلا نع مامإلا رصح نإو ‹ عطاق وهو مالكلا ةلزنم هنأل ؛ هقهق اذإ كلذكو

 ‹ هدوجو ردني هنأل مهئزجي ال : الاقو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع

 صخشلا نإف ءامغإلاو نونجل ا امأ . سايقلا لصأ ىلع تيقب صنلا هب درو ام ىنعم يف نكي مل اذإف

 ءيقلا فالخب دسفتف ثدحلا عم ةالصلا نم اءزج ايدؤم ريصيف امهثودح دعب هلاح ىلع ىقبي

 . امهعوقو [لاح] روفلا ىلع فرصني هنإف فاعرلاو

 اذإ اذه ضرفلاب امهبوجو نإف «فاعرلاو ءيقلا فالخب لسغلا بجوي هنإف مالتحالا امأو

 موقلا ةالصو هتالصف هدعب ثدح ولامأ دهشتلا رادقم دعقي نأ لبق ءايشألا هذه تدجو

 . ءايشألا هذهل اهنع اج راخ ريصي هنأل «ةمات

 . دجوي ملو « ةفينح يبأ دنع ضرف هلعفب جورخلا :تلق نإف

 ًاذإ ثكملابف ثدحلا دعب ثكمو بارطضا نم دبال هنأل ءاهب اًتدحم راص هنأل دجو :تلق

 . ثكملا ثيح نم وأ بارطضالا ثيح نم ناك ام فيك عنص وهو «ثدحلا عم ةالصلا نم جورخلا

 ال نأ ءانبلا طرشو «ثدحلا دعب ملكت هنأك راصف :ش ( مالكلا ةلزنمب هنأل هقهق اذإ كلذكو) :م

 .« ملكني مل ام هتالص ىلع نییلو» : ب هلوقل ملکتی
 . مالكلا ةلزنمب ةهقهقلا نأ : هلوق ىنعم ام :تلق نإف

 . عماسلا مهف ىلإ ريمضلا نم ىنعملا لقني امهنم الك نأل :تلق

 نيب ىوس اذهلو شحفأ اهنأل عطقأ ةهقهقلاو ةالصلل عطاق مالكلا يأ :ش (عطاق وهو) :م

 دسفت الف هدعب تدجو اذإ امأو ءدهشتلا ردق دعق ام لبق تدجو اذإ اًضيأ اذه «دمعلاو نايسنلا

 هلك اذه همزلي ال :رفز دنعو «ىرخأ ةالصل اندنع ءوضولا همزلي نكلو هدعب ملكت ول امك هتالص

 . موقلا ةالص ال مامإللا ةالص دسفت : يعفاشلا لوق ىلع امأف « انلوق ىلع اًضيأ

 نيتحتفب ارصح رصحي رصح : لاقي داصلا رسكب رصح :ش ( ةءارقلا نع مامإلا رصح نإو) :م

 :ءاسنلا) € مهرودص ترصح# : ىلاعت لاق «ردصلا قيضو ءيقلا رصحلاو « ملعي ملع باب نم

 نم لوهجملا ةغيص ىلع أرقي نأ زوجيو « ةءارقلا نع مامإلا ردص قاض :هانعمو « 4٠( ةيآلا

 . فوخ وأ لجحخ ببسب ةءارقلا نع سبح عنمو هانعمو رصني رصن باب نم هسبح اذإ هرصح

 :(ديفملا ىفو « دمحأ لاق هبو :ش ( - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع مهأزجأ هريغ مدقف) :م

 ردني رصحل ا نأل يأ :ش (هدوجو ردني هنأل مهئزجي ال : الاقو) :م ةفينح يبأ عم فسوي يبأ لوق لعج

 زوجي الف ثدحلا وهو دوجولا بلاغ رمأ يف «سايقلا فالخب تبث فالختسالاو «هدوجو

 , : هوجو نم ثدحلا ىنعم يف رصحلا سيل «ةيريهظلا دئاوفلا» يفو . هيف فالختسالا
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 ريغ ةءارقلا نع زجعلاو « مزلأ انه وهو زجعلا ةلعل فالختسالا نأ هلو ءةالصلا يف ةبانحجلا هبشأف

 نإو ‹ فالختسالا ىلإ ةجاحلا مدعل عامجإلاب زوجي ال ةالصلا هب زوجت ام رادقم أرق ولو « ردان

 « هب يتأيل ؤضوتلا نم دبو الف بجاو ميلستلا نأل ؛ ملسو أاضوت دهشتلا دعب ثدحلا هقبس

 . اهضعبل طرش ةءارقلاو « ةالصلا عيمجب طرش ةراهطلا نأ : اهدحأ

 . يمألا يف امك ةءارقلا نودب زاوج اهلو ءةراهطلا نودب ةالصلل زاوج ال هنأ :يناثلاو

 . ةراهطلا فالخب ةباينلا اهل ئزجت ةءارقلا نأ : ثلاقلاو

 هحرش يف لاق هنأ ريرضلا نيدلا ديمح ةمالعلا هخيش نعانخيش لقنو : يزارتألا لاقو

 ًالصأ ةءارقلا يسن اذإ هنإ امأ هيرتعي لجحخ لجأل ةءارقلا [ىلع] مامإلا دقعي ملاذإ : ةلأسملا ةروص

 . زوجي ال يمألا فالختساو ءاّيمأ ريصي هنأل عامجإلاب فالختسالا زوجي ال

 [ناك]اذإ فالختسالا زوجي امنإ : لاق هنإف ريسلا ىف امأ هذه ىف قوبسم نيدلا ديمح :تلق

 فالختسالا زجي مل اًيمأ راصف يسن ول امأف رصحف فوح وأ لجحخ هقحل نكل ةءارقلل اًظفاح

 مل اذإ فلختسي انإ : يزارلا ركب وبأ لاقو . زئاج ريغ يمألا ةالص ءىراقلا ماعتإ نأل اعامجإ

 . هتالص تدسف فلختسا نإو «فلختسي ال ةيآ ةءارق هنكمأ نإو اًيش أرقي نأ هنكيي

 متي :نيحراشلا ضعب لاق « عنصي فيك فلختسي ملاذإ امهدنع مث : يزارتألا لاقو

 يف مالسإلا رخف حرص هبو لبقتسي هنأ امهبهذم نأل وهس اذهو «يمألاب هل اًقاحلإ ةءارق الب هتالص

 .(ريغصلا عماجلا حرش»

 هبسنو :لمكألا لاقو « هحرش يفاذكه لاق هنإف « يقانغسلا نيحراشلا ضعبب دارأ :تلق

 . يزارتألا هب دارأو وهسلا ىلإ نيحراشلا ضعب

 ةنايص ةالصلا يف يضملا نع :ش ( زجعلا ةلعل فالختسالا نأ) :م ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) :م

 يف ءاملا دجي ار هنأل مزلآ ةءارقلا نع زجعلا يأ :ش ( مزلأ انه وهو) :م نالطبلا نع موقلا ةالصل

 عني كلذو هركذت وأ هملعت نم هل دبالف رصح يذلاو فالختسا ريغ نم ينبيو أضوتيف دجسم ا

 كلت دوجول اًضيأ رصحلا يف زاج زجعلا ةلعل ثدحلا يف فالختسالا زاج املف « اًبلاغ يضل

 .ةلعلا

 رادقم أرق ولو) :م هدوجو ردني هنأ امهلوق نع باوج اذه :ش ( ردان ريغ ةءارقلا نع زحعلاو) :م

 ىلإ ةجاحلا مدعل) :م عامجإلاب فالختسالا زوجي ال يأ :ش (عامجإلاب زوجي ال ةالصلا هب زوجي ام

 هل زجي مل اذإف «هدنع ةريصق ةيآ يهو « ةالصلا هب زوجي ام ةءارق دوجول :ش ( فالختسالا

 . هتالص دسفت فلختسا ولو :«طيحملا» يف لاقو « هتالص يف يضيو عكري فالختسالا

 :ش (هب ينأيل ؤضوتلا نم دبالف بجاو ميلستلا نأل ؛ ملسو ًأضوت دهشتلا دعب ثدحلا هقبس نإو) م
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 رذعتي هنأل ؛ هتالص تمت ةالصلا يفاني المع لمع وأ ملكت وأ ةلاحلا هذه يف ثدحلا دمعت نإو

 مميحملا ىأر نإف « ناكرألا نم ءيش هيلع قبي مل هنأل ؛ هيلع ةداعإ ال نكل «عطاقلا دوجول ءانبلا

 احسام ناك وأ « دهشتلا ردق دعق ام دعب هآر نإو « لبق نم رم دقو « هتالص تلطب هتالص يف ءاملا

 ‹« هحسم ةدم تضقناف

 ثدحلا دمعت نإو) :م هنايب رم دقو ضرف ميلستلا : يعفاشلا دنعو «بجاو وه يذلا ميلستلاب يأ

 رذعتي هنأل هتالص تمت دقف ةالصلا يفانب ًالمع لمع وأ ملكت وأ) :م دهشتلا دعب ينعي :ش ( ةلاحلا هذه يف

 . ةالصلا يفاني ام لمع وأ مالكلا وأ ثدحلا دمعت وهو :ش ( عطاقلا دوجول ءانبلا

 داسفو :ش ( ناكرألا نم ءيش هيلع قبي مل هنأل) :م هتالص ةداعإ يأ :ش ( هيلع ةداعإ ال نكل) :م

 مالسلا نأل «هتالص تدسف : دمحأو كلامو يعفاشلا دنعو «ىضم ام داسف يف رثؤي ال يقب ام

 ىلع ردق هنأل :ش ( هتالص تلطب هتالص يف ءاملا مميتملا ىر نإف) :م مهدنع ضئارفلا وأ ناكرألا نم

 . فلخلاب مكحلا مامت لبق فلخلا مايق لاح لصألا

 ًاضوتي نأ هل ناك ام دجو مث «فرصناف هتالص يف ثدحأ اذإ مميتملاب اذه لكشي :تلق نإف

 . ءاملا ةيؤرب كانه هتالص لطبت ملف « هتالص ىلع ينبيو

 اًثدحم ريصي هنأل ءاملا ةباصإ دنع هدوجو ءادتبا ىلإ دانتسالا ةفصب ضقتني مميتلا :تلق

 هضاقتنال ءاملا ةباصإ دنع مميتلا ضقتني انه اهو «ثدحب تسيل ةباصإلاذإ قباسلا ثدحل اب

 . دانتسالا ةفصب ال مميتلا ىلع ئراطلا ثدحلاب

 ىلع ردق اذإ ءاملا ةيؤر ضقنيو : هلوق وهو مميتلا باب يف يأ :ش ( لبق نم رم دقو) :م

 رشع ينثا هذه :ش ( دهشتلا ردق دعق امدعب) :م ءاملا مميتملا ىأر نإف يأ :ش ( هآر نإف) :م هلامعتسا

 ثيح نم اهنأ يه : ليق ‹ ةروهشملا تاياورلا يف ددعلا كلذب اهنأل ةيرشع ينثاب ىمست ةلأسم
 ذئنيحف اًملع ناك اذإ [الإ] بكرملا ددعلا نم هريغ ىلإ الو رشع ينثا ىلإ ةبسنلا زوجت هنأل ةيبرعلا
 يف يلعب وأ ارش طبأت يف يطبأت : لاقي امك رشع ةسمخ يف يسمح : لاقيف هردص ىلإ بسني

 امهدحأ فذح ولف « نادوصقم ذئنيح نيئزجلا نأل اددع رشع ةسمحخ ىلإ بسني مل اإ :تلق

 ةرشعل ةلالد ال ملع اهلامكب نامسالاف اًملع ناك اذإ امأو . لقثتسا ثدحي مل ولو « ىنعملا لتخا

 : لوقي نأ لئاقل نكلو «لالخإ فذحلا يف نكي ملو « ثينأتلا ءاتك يناثلا ناكف « ةسمخل الو

 يف وه اغإ : ليق يذلا نأ ىلع امهلامكب اهيلإ بسنيف درفملا مكح يف انه اه رشع ينثا لعجي
 هذه نم ىلوألا ةلأسملا ىلإ فنصملا راشأ دقو « هعضوم ىف فرعامك ىجزملاو يدانسإلا بكر ملا

 . دهشتلا ردق دعق امدحب ءاملا مميتملا ىأر نإف ءهلوقب ةيرشع ينثالا لئاسملا

 :ش (هحسم ةدم تضقناف) :م هيفخ ىلع يأ :ش ( احسام ناك وأ) :م هلوقب ةيناثلا ىلإ راشأو
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 ىلع ردقف « اًئموم وأ « ابوث دجوف اًنايرع وأ «ةروس ملعتف اًيمأ ناك وأ « ريسي لمعب هيفخ علخ وأ
 وأ« ايمأ فلختساف ‹ ئراقلا مامإلا ثدحأ وأ « هذه لبق هيلع ةنئاف ركذت وأ ,دوجسلاو عوكرلا

 ءرجفلا يف سمشلا تعلط

 . رفاسملا قح يف اهيلايلو ماي ةثالثو « ميقملل ةليلو موي يهو « دهشتلا ردق دعق امدعب

 « ريسيلاب ديقو هيفخ دحأ علخ يأ :ش ( ريسي لمعب هيفخ علخ وأ) :م هلوقب ةثلاثلا ىلإ راشأو

 هليوأتو : (طوسبملا» يف لاقو «قافتالاب ذئنيح هتالص متيف ةالصلا نع جرخي ريثكلا لمعلا نأل

 . ةجلاعم ىلإ جاتحي ال ًاعساو ناك اذإ

 اذإ هب ديري : «عيبانيلا» يف لاق :ش ( ةروس ملعتف ايم ناك وأ) :م : هلوقب ةعبارلا ىلإ راشأو

 هتالص زوجي :ليقو «فالتخالا ىلع يه : ليق مامإلا هفلخ ناك ول امأ « هدحو يلصي ناك

 ىبأ نع «ءالمإلا» ىف فسوي وبأ ركذ : (طوسبملا» ىفو «ذخأن هبو :ثيللا وبأ لاق . قافتالاب

 ىلع ردق اذإ دعاقلاك ينبيو أرقي هتالص لالخ يف ةروس ملعت اذإ يمألا : لوقي ناك هنأ ةفينح

 يأ ةروس ملعتف :« طوسبملا يفو .ئموملاك ةيرورض هتالص نأل كلذ نع عجر مث « مايقلا

 : ليقو « يناولحلا هركذ اهنع هب جرخيف هنم عنص كلذف ءادتبا اهنقلت اذإ امأ نايسنلا دعب اهركذت

 . عنص الب اهظفحو رايتخا الب اهعمس

 :ش ( اًبوث دجوف) :م اًتايرع يلصملا ناك وأ يأ :ش ( اًئايرع وأ ) : هلوقب ةسماخلا ىلإ راشأو

 :م اًتموم هنوك لاح يلصي ناك وأ : يأ :ش (اًئموم وأ ):م: هلوقب ةسداسلا ىلإ راشأو . هتروع اًرتاس

 يأ :ش ( اذه لبق هيلع ةتئاف ركذت وأ) :م : هلوقب ةعباسلا ىلإ راشأو :ش (دوجسلاو عوكرلا ىلع ردقف)

 يفو بيترتلا طوقس لبق هانعم :ليق « هيلصي يذلا اذه لبق ةتئاف هيلع نأ ركذت يلصملا ناك وأ

 .ةعس تقولا

 يراعلا يلصملا ثدحأ ول يأ :ش ( اًيمآ فلختساف مامإلا ثدحأ وأ) : هلوقب ةنماثلا ىلإ راشأو

 دنع ةلاحلا هذه يف يمألا فالختساب هتالص داسفو « اًيمأ الجر فلختساف دهشتلا ردق دعق امدعب

 داسف الف مالسإلارخف فالتخا ىلع امأو . هقفاو نمو فنصملا رايتحخا ىلع ةفينح يبأ

 يبأ دنع هتالص دسفي ال هنأ : «ضماوغلا فشك» يف ركذو « عامجإلاب دهشتلا دعب فالختسالاب

 نم جرخ وأ ملكت ولامك ةالصلا نم هب حرخيف ةالصلا لاعفأ نم سيل لعفلا اذه نأل ةفينح

 . يراعلا فالختساك دسفم ريغ هنكل هعنصب ناك نإو فالختسالاو : «طوسبملا» يفو .دجسملا

 دعب سمشلا تعلط وأ يأ :ش ( رجفلا يف سمشلا تعلط وأ) :م : هلوقب ةعساتلا ىلإ راشأو

 ريغم ال لطبم سمشلا عولط لبق ليق نإ : (طوسبملا» يفو . رجفلا ةالص يف دهشتلا ردق دعق نأ

 . ةيرحتلا نم هب جرخي الو لفنلا ىلإ ضرفلا نم ريغم وه لب :انلق « فالخلا ىلع تناك ملف
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 ناك وأ « ءرب نع تطقسف ةريبجلا ىلع اًحسام ناك وأ « ةعمحجلا ىف وهو رصعلا تقو لخد وأ

 ءاهانعمب نمو ةضاحتسملاك هرذع عطقناف رذع بحاص

 : عيبانيلا» يف لاق :ش ( ةعمجلا يف وهو رصعلا تقو لخد وأ) :م : هلوقب ةرشاعلا ىلإ راشأو

 هلثم ءيش لك لظ راص اذإ رهظلا تقو رخأ نإ ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور ىلع الإ روصتي ال اذه
 لك لظ راص اذإ امهدنع نيلوقلا فالتخا ىلع اذه : «عفانملا»يفو . فالخلا ققحتي ىتح امهلوق

 يف مكحلا نأل يقافتا ةعمحلا صيصخت : ليقو «هيلثم ءيش لك لظ راص اذإ هدنعو « هلثم ءيش

 . كلذل رهظلا

 ناك يأ :ش (ءرب نع تطقسف ةريبجلا ىلع اًحسام ناك وأ) :م هلوقب ةرشع ةيداحلا ىلإ راشأو

 . ماظعلا اهب ربجيو حرجلا [ىلع] اهب دشي يتلا ناديعلا يهو ةريبحلا ىلع احسام يلصلا

 ردق دعق امدعب :ش ( هرذع عطقناف رذع بحاص ناك وأ) :م : هلوقب ةرشع ةيناثلا ىلإ راشأو

 لوبلا سلس هب نم وحن :ش (اهانعمب نمو ةضاحتسملاك) :م هلوقب رذعلا بحاص رسفو «دهشتلا
 مد عاطقناو هؤرب ىجري ال يذلا حرجلاو «مئادلا فاعرلاو حيرلا تالفناو نطبلا قالطناو

 تقو يف مدلا لاس ولف دهشتلا دعب مدلا عطقنا ولف «لماك تقو باعيتسا نم دب الو ةضاحتسالا

 هنأل « ةلطاب ةفينح يبأ دنع ىلوألا ةالصلاف لسي مل نإو « ةزئاج ىلوألا ةالصلاف ىرخأ ةالص

 مات دعب عاطقنالاك هنأل ءةزئاج امهدنعو ةالصلا طسو يف عاطقنالاك هنأو « دهشتلا دعب ققحتي

 . ةالصلا

 : ىرخأ لئاسم ةرشع ىنثالا لئاسملا هذه ىلع ديزي دق هنأ ملعاو

 هب لسغي ام ءاملا نم دجو مث « مهردلا ردق نم رثكأ ةساجن هيفو بوثلاب ىلص اذإ : ىلوألا

 .ةلاحلا هذه يف ةساجننلا

 . ةلاحلا هذه يف لاوزلا تقو هيلع لخدف هتتاف دقو رجفلا ةالص يضقي ناك هنأ : ةيناثلا

 . ةلاحلا هذه يف سمشلا تبرغف رصعلا تقو يف رهظلا ةالص يضقي ناك هنأ : ةثلاثلا

 اهتعاس نم اهسأر ترتس نإ ةلاحلا هذه ىف تقتعف سأرلا ةفوشكم تلص اذإ ةمألا : ةعبارلا

 . يباجيبسألا اهركذ هدنع تدسف اهتالصف رتست مل نإو ‹ اهتالص دسفت ال

 ةروس ملعت ةدجس دجس املف امهيلإ داعف وهسلا يتدجس هيلع نأ ركذت مث ملس ول : ةسماخلا

 ردق دعقامدعب « مالسلا لبق ملعت ولامك راصف ةالصلا ةمرح ىلإ داع هنأل هدنع هتالص دسفت

 يف لاق «دهشت ةءارق وأ ةوالت ةدجس هيلع نأ ركذت مث ملس ولو ««ةريخذلا» يف اهركذ دهشتلا

 هاس مالس هنأل ةيرشع ينثالا نم نوكي نأ بجيو :لاق « باتكلا يف اذه ركذي مل :«ةريخذلا»

 ملعت هنأل اعيمج مهدنع دسفت هتالص نإف ةيتالص ةدجس ركذت مث ملس ول امأ « مدعلاك لعجيف

۳۹۳ 



 نأ هيف لصألا : ليقو « هتالص تمت : الاقو « - هللا همحر - ةفينح يبأ لوق يف ةالصلا تلطب

 ءامهدنع ضرفب سيلو - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ضرف يلصملا عنصب ةالصلا نع جورخلا

 اهضارتعاك امهدنعو « ةالصلا لالخ ىف اهضارتعاك ةلاحلا هذه ىف هدنع ضراوعلا هذه ضارتعاف

 ةالص ءادآ هنکم ال هنأ هلو - هنع هللا يضر- دوعسم نبا ثیدح نم هانیور ام امهل « میلستلا دعب

 ءاضرف نوكي هب الإ ضرفلا ىلإ لصوتي الامو هذه نم جورخل اب الإ ىرخألا

 . ةالصلا ناكرأ نم نكر هيلعو ةروس

 نإف : هلوق باوج اذه :ش (امهل اًقالخ -هنع هللا يضر- ةفينح يبأ لوق يف ةالصلا تلطب) :م

 .ةلأسم ةرشع يتنثالا يهو لئاسملا نم هدعب امو دهشتلا ردق دعق امدعب هآر

 يف يأ :ش (هيف لصألا) :م لاق هنإف -هللا همحر- يعدربلا ديعس وبأ هلئاق :ش (ليقو) :م

 يبأ دنع ضرف يلصملا عنصب ةالصلا نع جورخل ا نأ) :م ةلأسمةرشع يتنثا يهو لئاسملا نم روكذملا

 ةالص تقو لخدي ىتح دهشتلا دعب هتالص ىلع ءاقبلا نم عونمم هنأ ليلدب :ش ( -هللا همحر- ةفينح

 هذه تثدح دقفاذه تبث اذإو « مالسلا دعب امك ءاقبلا نم عني مل ضرف هيلع قبي مل ولو ‹«ىرخأ

 طسو تثدح ول امك راصف هيلع ةالصلا ضورف نم ضرف ءاقب عم ةالصلل ةدسفم يهو يناعملا
 . ةالصلا

 :م ةفينح يبأ دنع اضرف ناك اذإف .دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع ضرفب سيلو) :م

 هذه يف) :م ةرشعيتنثالا لئاسملا هذه يف اهركذ يتلا ضراوعلا يهو :ش ( ضراوعلا هذه ضارتعاف)

 :م ةفينح يبأ دنع يأ :ش (هدنع) :م دهشتلا ردق دعق امدعب تناك يتلا ةلاحلا يأ :ش ( ةلاحلا
 ءاهئانثأ يف يأ :ش ( ةالصلا لالخ يف) :م ضراوعلا هذه ضارتعاك يأ :ش (اهضارتعاك)

 . ةلاحلا هذه يف اذكف قافتالاب لطبي اهئانثأ يف اهضارتعاو

 اهضارتعاف :ش (ميلستلا دعب اهضارتعاك) :م دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنعو) :م

 - دوعسم نبا ثیدح نم هانیور ام) :م دمحمو فسوي يبأل يأ :ش (امهل) :م قافتالاب لطب ال هدعب

 دقو“ « كتالص تمت دقف اذه تلعف وأ اذه تلق اذإ » : مالسلا هيلع هلوق وهو :ش (-هنع هللا يضر
 ىلإ . . . اندنع بجاو وهو دهشتو : هلوق دنع اًّضيأ هيفو ةالصلا ةفص باب لو يف اذه مدقت

 ثكلاثب قلع نمف «نيرمألا دحآب ةالصلا مامت قلع- مالسلا هيلع- هنأ وه هب امهلالدتسا هجو «هرخآ

 . صنلا فلاخ دقف

 الإ ىرخأ ةالص ءادأ هنكمي ال) :م يلصملا نأ يأ :ش (هنأ) :م ةفينح يبألو يأ :ش (هلو) :م

 نوكي هب الإ ضرفلا ىلإ لصوتي ال امو) :م اهيف وه يتلا ةالصلا هذه نع يأ :ش ( هذه نع جورخلاب

 رهظلل مرحت اذإ هنأ لسوتلا اذه ةروصو « اًضرف نوكي : هلوق هربخو ءأدتبمام ةملك :ش ( اًضرف

 . هجیرخت مدقت : حیحص (۱)
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 جورخلا دعب الإ اهءادأ هيلع الو ًالثم رصعلا ءادأ همزل رصعلا تقو لخد ىتح اهنم جرخي ملف ًالثم

 اًببس رهظلا ةيرحت نع جورخل-ا نوكيف « ةيرحتلا هذهب ىدأتي ال رصعلا نأل «رهظلا ةيرحت نع
 اضرف نوكي هب الإ ضرفلا ىلإ لصوتي ال امو «ضرف رصعلا ءادأو رصعلا ءادأ ىلإ هب لصوتي

 اذك هسفن يف انكر نكي مل نإو « ناكرألا نم دع ةالصلا باب يف «نكر ىلإ نكر نم لاقتنالاك

 نع جرخي الو « ضرف اندنع بيترتلا نأل ةيناثلا ءادأ هنكيي ال ةحصلا ىلع ىلوألا قبي مل هنأل ءاذه

 خيشلا نع ةلوقنم ةتكنلا هذهو «اًصضرف ناكف هنم دجوي عنصب الإ احيحص ىقبي هجو ىلع ىلوألا

 هتالص تمت ةلاحلا هذه يف الجر تذاح ول ةأرملا نإف « ةاذاحملا ةلأسم هيلع لكشت :تلق نإف

 يف ثبللا هاندأ ‹ عنص هنم ناكو نيلعاف نم الإ ققحتي الف ةلعافملا باب نم ةاذاحملا :تلق

 . هناکم

 . هيف عنص ال هنإ :تلق

 . يوق ريغ باوج اذه :تلق ناف

 .انرضي ال هنم اعنص هملعت نوكو ءادتبا عنصلا هنم دجوي مل هنأل ملسن ال :تلق

 «ةعمجلا ىلإ يعسلاك هريغل اًصضرف هعنصب ةالصلا نم جورخلا نوكي متررق ام ىلع :تلق نإف

 امك ىلوألا نم جورخلا وهو « عنصلا نم دوصقملا لوصحل ةروكذملا روصلا يف هتالص مت نإ بجيف

 . تقولا لوخد لبق ةعمجلا موي عماجلا لحد ول

 اولطبت الو : ىلاعت هلوقل ةحيحص ىقبت هجو ىلع نوكي نأ بجي ىلوألا نع جورخلا :تلق
 . ةحيحص جورخل ا اذهل قبي ملو ضرف بيترتلا نألو ‹ (۳۳ ةيآلا : دمحم) ( مكلامعأ

 ةحيحص اهؤڙاقب ناكو ‹يلصملا عنصب نكي مل جورخلا نأل ةحيحص قبي ملاغنإ :تلق نإف

 . رود اذهف ةحيحص اهئاقب ىلع جورخلا ىلع اًفوقوم
 اهؤاقب هنم مزليو « ةيرحتلل اعفار عرشلا هربتعاام ىلع فوقوم هعنصب جورخلا :تلق

 يفو ‹ يخركلا لوق فنصملا دنع راتخملاو « يعدربلا ديعس يبأ لوق ىلع ةماعلا نأ ملعا مث

 ‹ قافتالاب ضرفب سيل يلصملا عنصب جورخلا نأ ىلإ يخركلا لوق ريشيو « كلذ ىلإ ةراشإ همالك
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 اغإو ‹ ىراقلا قح يف زوجي ىتح « دسفمب سيل فالختسالا « مامتلا تبراق «تمت» :هلوق ینعمو

 ‹ ةمامإلا ةيحالص مدع وهو « يعرش مكح ةرورض داسفلا

 يف هنأ امل هلبق هدوجوك دهشتلا دعب ريغملا دوجوو ةالصلل ةريغم ءايشألا هذه نأ ةفينح يبأ دنع اغإو

 ةالصلا بجي ام ريم اب ىنعملاو « م ةماقإللا ةلاحلا هذه يف رفاسملا ىون اذإ اذهلو « ةالصلا ةمرح

 ةدم ءاضقناو ءاملا ةيؤر دعب بجت ةالصلا نإف « هلبق اهيلع يه ةبجاولا ريغصلا ريغ ىلع هدوجو دعب
 ةبجاو تناك نأ دعب ةءارقلاو سبللاو لسغلاو ءوضولاب ةروسلا ملعتو «بوثلا نادجوو «حسملا

 عامتجالاب [ ةزئاج ةالصلا نوك هب ىنعملا : ليقو ءةءارقلا مدعو يرعلاو حسملاو مميتلا ] ةراهطب

 .اهدادضأو ءاييإلاز حسملاو مميتلاب حصت اهنإف «هدضبو هب

 باوج اذه ‹ مامتلا تبراق يأ :ش ( تمت ) :م مالسلا هيلع يبنلا لوق يأ :ش (هلوق ینعمو) :م

 اذه تلعف وأ ء اذه تلق اذإ : هلوق يف (تمت) مالسلا هيلء هلوق ىنعم نأ هريدقتو ءامهكسمت نع

 مت دقف ةفرعب فقو نم » : . مالسلا هيلع هلوق يف امك مامتلا تبراق : ينعي « كتالص تمت تدقف

 هيلع لاقو . قافتالاب ةرايزلا فاوط وهو هدعب ضرف ءاقبل قافتالاب مامتلا تبراق يأ « هجح

 . توملا فراش يذلا يأ ثيدحلا « ... مكاتوم اونقل » : مالسلا

 : فسوي) 4 ارمخ رصعأ) :هلوق يف امك «هيلإ لوؤي ام مساب ءيشلا ةيمست باب نم :تلق

 ةجح لقعلا نأل « هنيبو ىلقعلا ليلدلا نم انلق ام نيب اًقيفوت هيلع انلمح اغإو « اًبنع يأ « ١١( ةيآلا

 . لقنلاك یلاعت هللا ججح نم

 ثدحأ وأ : هلوق ىلع دري ردقم لاؤس نع باوج اذه :ش ( دسفمب سيل فالختسالاو) م

 ةفينح يبأ دنع ةالصلا دسفت ال نأ يغبني : لاقي نأ هريدقت -اّيمأ فلختساف ئراقلا مامإلا

 هنم عنص وهو « ةالصلل دسفم ريثك لمع فالختسالا نأل «دهشتلا ردق دعب يمألا فالختساب

 ول هنأ ليلدب دسفمب سيل هسفن فالختسالا نأ باوجلا ريدقتو ‹ هفالختساب ةالصلا نع جرخيف

 یتح :ش ( یراقلا قح يف زوجي یتح ) :م هلوق ینعم وهو هرضی مل هتالص يف ئراقلا فلختسا

 . دسفمب سيل فالختسالا سفن نأ ملعف ‹ ءىراقلا يلصملا قح يف فالختسالا زوجي

 رمأل لب فالختسالا سفنل سيل داسفلا نأ ينعي :ش ( يعرش مكح ةرورض داسفلا اغإو ) :م

 . يعرش مكح ةرورض وهو رخأ

 يشاترمتلا لاقو « ئراقلا ةمامإل يمألا ةيعرش مدع ينعي :ش ( ةمامإلا ةيحالص مدع وهو ) :م

 ال نم فالختسا وهو دسفملا عنصلا دوجول قافتالاب هتالص زوجي : يناساكلا مامإلاو يناودنهلاو

 ال لوقنانأل ‹«يدنع رظن دسفمب سيل فالختسالا هلوق يف : يزارتألا لاقو . هفالختسا حلصي

 ثدحأ هنآ نظ نميف هسفن «ةيادهلا» بحاص حرص دقو « دسفمب سيل «فالختسالا نأ ملسن

۳۹٦ 



 ةيرحتلا يف ةكراشملا دوجول ؛ هأزجأ همدقف مامإلا ثدحأف ةعكر ىلص امدعب مامإب ىدتقا نمو

 مدقتي ال نأ قوبسملا اذهل يغبنيو « هتالص ماتإ ىلع ردقأ هنأل اًكردم مدقي نأ مامإلل ىلوألاو

 ىلإ ىهتنا اذإو « هماقم همايقل مامإلا هيلإ ىهتنا ثيح نم ئدتبي مدقت ولف « ميلستلا نع هزجعل

 مالسلا

 ادسفم فالختسالا نكي مل ولف « ريثك لمع هنأل دسف فلختسا ناك نإو : لاق ثيح فلختساف

 . يمألا ال ئراقلا فالختسا هنأل ةلأسملا كلت يف ةالصلا دسفت مل

 ناكف ‹«فالخلا ىلع فالختسالا ةلأسم نآ وهو :يزارتألا اهنع لهذ دقو همالك يف : تلق

 لمع وهو هنم عنص فالختسالا يف ةروصلا نأ وهو «(طوسبملا» يف ركذ ام رايتخا كانه هركذ

 نكي ملاذإ ادسفم هنوك نم مزليالو «رذعي ناك اذإ اميف ةلأسملا ضرف انه اهو رذع ريغ نم ريثك

 . رذعلا دنع ادسفم هنوك رذع

 اذهو « ةعكر هتالص نم مامإلا ىلص امدعب يأ :ش ( ةعكر ىلص امدعب مامإلاب ىدتقا نمو ) :م

 فوبسم وه يڏلا يدتقلا اذه مدقف يأ :ش ( همدقف مامإلا ثدحأف ) :م ةعكرلاب قوبسم يدتقملا

 ةحص نأ ينعي :ش ( ةيرحتلا يف ةكراشملا دوجول ) :م هيدقت مامإلا أزجأ يأ :ش ( هأزجأ ) :م ةعكرب

 . هفالختسا حصيف قوبسملا يف ةلصاح يهو ةكراشملاب فالختسالا

 ىلع تبثي ريثك لمع فالختسالا نأل قوبسملا فالختسا زوجي ال نأ يغبني : تلق نإف

 نأ ملسنال : تلق . هب قحلي الف هانعم يف سيل قوبسملاو «كردملا قح يف سايقلا فالخ

 . كردملا ىف ناك فالختسالا

 نم ردقأ كردملا نأل يأ :ش ( هتالص مامتإ ىلع ردقأ هنأل اًكردم مدقي نأ مامإلل ىلوألاو) م

 نع هزجعل مالسلل رخآ اًكردم مدقي مامإلا ةالص معا اذإ قوبسملا نأل ىلوأ ناكف قوبسملا

 . قوبسملا نم ردقأ هنأ تبثيف «رخآ فالختسا نودب مامإلا ةالص مأ اذإ ملسيف كردملا امأ «مالسلا

 ردقي الف هتالص ةيقب هيلع نأل :ش ( ميلستلا نع هزجعل مدقتب ال نأ قوبسملا اذهل يغبنيو ) :م

 همامإ ةالص مامت دنع اكردم فلختسيف زاج مدقتي ليق نإو « هيلع ام لمكي ىتح ميلستلا ىلع

 ام ءاضقب لقني يناثلا هقبس دقو لوألا ءاج نإف « وهس هيلع ناك نإ هوهسل دجسيلو مهب ملسيل

 ةالصلا لاعفأ يف بيترتلا نأل «طوسبملا» يف لاق « زاج لعفي مل نإو « قحال هنأل هعباتي مث هقبس

 : فسوي وبأو ةفينح وبأ لاق اذهلو : تلق . يباجيبسألا يف هلثمو « رفزل اًفالخ اندنع طرشب سيل

 يف اهلوآ ىلع اهرخآ مدق دقف هتالص لوأ يضقي ماق اذإف هتالص رحآ مامإلا عم ًالوأ يلصي قوبسملا

 . لعفلا

 مايقل يأ :ش ( هماقم همايقل مامإلا هيلإ ىهتنا ثيح نم ئدتبي ) :م قوبسملا يأ :ش ( مدقت ولف ) :م

 مامإلا ةالص رخآ ىلإ ىهتنا اذإ يأ :ش( مالسلا ىلإ ىهتنا اذإو) :م ميلا حتفب وهو مامإلا ماقم قوبسملا
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 نم جرخ وأ ملكت وأ ادمعتم ثدحأ وأ هقهق مامإلا ةالص متأ نيح هنأ ولف « مهب ملسي اكردم مدقي

 مهقح يفو ةالصلا لالخ يف دجو هقح يف دسفملا نأل ؛ ةمات موقلا ةالصو هتالص تدسف دجسملا

 نإف « حصألا وهو دسفت غرفي مل نإو هتالص دسفت ال غرف ناك نإ لوألا مامإلاو اهناكرأ مات دعب
 كردي مل يذلا ةالص تدسف ًادمعتم ثدحأ وأ هقهق مث دهشتلا ردق دعقو لوألا مامإلا ثدحب مل

 مهلوق يف دسفت مل دجسملا نم جرخ وأ ملكت نإو  دسفت ال : الاقو . ةفينح يب دنع هتالص لوأ

 اذكف «مامإلا ةالص دسفت ملو اداسفو ازاوج مامإلا ةالص ىلع ءانب يدتقملا ةالص نأ امهل ءاعيمج

 نم هيقالي يذلا ءزجلل ةدسفم ةهقهقلا نأ هلو ‹ مالكلاو مالسلاك راصو هتالص

 نيح ) :م قوبسملا يأ :ش ( هنأ ولف) :م موقلاب يأ :ش ( مهب ملسي اكردم مدقي ) :م ميلستلا هلحم يذلا

 هتالص تدسف دجسملا نم جرخ وأ ملكت وأ ) :م ادصق يأ :ش ( ادمعتم ثدحأ وأ هقهق مامإلا ةالص متأ

 قح يف :ش ( ةالصلا لالخ يف دجو دسفملا نأل ؛ ةمات موقلا ةالصو ) :م قوبسملا ةالص يأ :ش (

 مهتالص دسفت الف :ش ( اهناكرأ مامت دعب دجو ) :م موقلا ىح يفو يأ :ش ( مهقح يفو ) :م قوبسملا

 ال نألف مهتالص دسفت ال تناك مهسفنأ موقلا نم ةلاحلا هذه يف ]تدجو ول ءايشألا هذه نأل <

 . ىرحأو ىلوأ مهمامإ نم [تدجو اذإ دسفت

 هنأل :ش ( هتالص دسفت ال غرف دق ناك نإ ) :م قوبسملا مدق يذلا وهو :ش ( لوألا مامإلاو ) :م

 وهو ) :ماهطسو يف ةالصلل يفانملا عوقول :ش ( هتالص دسفت غرفي مل نإو ) :م مرقلا نم دحاوك
 هتالص نأ صفح يبأ ةياور نع هب زرتحاو « انركذ ال حصألا وه هتالص داسف يأ :ش ( حصألا

 . دهشتلا ردق مامإلا ةدعقب غرافلاك نوكيف ةالصلا لوأ كردي هنأل ةمات آاضيأ

 اذإ هنأل دهشتلا ردقب دوعقلا لبق :ش ( دهشتلا ردق دعقو لوألا مامإلا ثدحب مل نإف ) :م

 . اًقافتا عيمجلا ةالص دسفت هلبق دمعلا ثدحلا وأ ةهقهقلا تدجو

 :م قوبسملا وهو :ش ( هتالص لوأ كردي مل يذلا ةالص تدسف ادمعتم ثدحأ وأ هقهق مث ) :م

 . ناتياور « قحاللا ةالص يفو اًقافتا كردملا ةالص دسفت الو :ش ( ةفينح يبأ دنع)

 وأ ) :م لوألا مامإلا :ش ( ملكت نإو ) :م كردي مل يذلا ةالص يأ :ش ( دسفت ال : الاقو ) :م

 :م دمحمو فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق يف يأ :ش ( اعيمج مهلوق يف دسفت مل دجسم ا نم جرخ
 يأ :ش ( اداسفو ؟زاوج مامإلا ةالص ىلع ءانب يدتقملا ةالص نأ ) :م دمحمو فسوي يبأل يأ:ش (امهل)

 :م مامإلا ةالص دسفت مل هنأ لاحلاو يأ :ش ( مامإلا ةالص دسفت ملو ) :مداسفلاو زاوحجلا ثيح نم

 راصف) :م مامإلا ةالص ىلع ةينبم هتالص نأل « دسفت ال اًضيأ يدتقملا ةالص يأ :ش ( هتالص اذكف)

 . دهشتلا ردق دعق امدعب مالكلاو مالسلا مكحك « اذه مكح راص يأ :ش ( مالكلاو مالسلاك

 نم هيقالت يذلا ءزجلل ةدسفم ةهقهقلا نأ ) :م -هنع هللا يضر -ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م
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 ءهيلإ جاتحم قوبسملاو ءانبلا ىلإ جاتحی ال مامإلا نأ ريغ يدتقملا ةالص نم هلثم دسفيف مامإلا ةالص

 مامإلا ءوضو ضقتنيو « هانعم يف مالكلاو هنم هنأل ‹ مالسلا فالخب دساف دساقلا ىلع ءانبلاو

 يتلاب دتعي الو ىنبو ًاضوت هدوجس وأ هعوكر يف ثدحأ نمو . ةالصلا ةمرح يف ةهقهقلا دوجول

 ماعتإ نأل « اهيف ثدحأ

 دسفتف يأ ءاتلا مضب :ش ( دسفتف ) :م ةالصلل طرش يهو « ةراهطلا لطبت اهنأل :ش ( مامإلا ةالص

 نأ ريغ ) :م اهيلع اهئانتبال :ش ( يدتقملا ةالص نم ) :م ءزجلا كلذ لثم يأ :ش ( هلثم ) :م ةهقهقلا

 ةالصو مامإإلا ةالص نيب [يذلا] قرفلا نايب ىلإ ةراشإ هذه :ش ( ءانبلا ىلإ جاتحيال مامإلا

 مامإلا ةالص دسفت ال اذه عمو « امهنم دحاو لك ةالص نم ءزجب تقال ةهقهقلا نأ عم «قوبسملا

 تلعجف «ناكرألا ءاهتنا دعب مامإلا قح يف تدجو ةهقهقلا نأل كلذو قوبسملا [ةالص] دسفتو

 لالخ يف تدجو اهنأل ءانبلا ىلإ يأ :ش ( هيلإ جاتحم قوبسملاو ) :م ءانبلا ىلإ جاتحي الف ًاوفع

 .ءانبلا ىلع هتردق مدعل ًالصأ هتالص تدسفف هتقال يذلا ءزجلا كلذ دسفتف «هتالص

 لاقف؟ اًضيأ قوبسملا ينبي ال مل لاقي امع باوج اذه ناك :ش ( دساف دسافلا ىلع ءانبلاو ) :م

 دساف دسافلا ىلع ءانبلاو؟ هتالص لالخ يف ةهقهقلا هتقال يذلا ءزجلا وهو دسافلا ىلع ينبي فيك

 ءادألا طرشب لطبي ال هنأل مامإلا ىلع ةالصلا ءازجأ نم اًئيش لطبي ال هنأل :ش ( مالسلا فالخب ) :م

 ةالصلل ممتم هانعمو ءاهنإلا نم وهو ةالصلل ةنس مالسلا نأل يأ :ش ( هنم هنأل ) :م ةراهطلا وهو

 ام يهنلا نم دارملا «ىبتجملا يفو « ةراهطلا هب ضقتني ال اذهلو « ليلحتلا ناوأ يف دجو اذإ للحمو

 . جورخلاك لاصفنالا وأ مالسلاك لاصتالا ةفصب امإ « ةيرحتلاب اًقحتسم نوكي

 يفو «هنم هناوأ يف عطاقلاو ‹ عطاق هنأل دسفي ال هنم مالسلا : مالسإلا خيش طوسبم »يفو

 ىنعم يف يأ :ش (هانعم يف مالكلاو ) :م ادسفم ال اًيهنم نوكيف هناوأ يف انه اهو «لطبم هناوأ ريغ

 ول اولاق ولاذهلو « هانعم هنأ ملعف ءانث هنأ رابتعاب ال مالك هنأ رابتعاب اًيهنم لعج اغنإ هنأل مالسلا

 . ٹنحی ملسف االف ملکی ال فلح

 وهو ضقتتني ال رفز دنعو :ش ( ةالصلا ةمرح يف ةهقهقلا دوجول مامإلا ءوضو ضقتنيو ) :م

 ضقني الف مامإلا ةالص دسفت ملانه اهو « ةالصلا تدسف اذإ ءوضولا ضقنت اغنإ اهنأل سايقلا

 ةالصلا ةمرحب يف اهعوقول ‹ ةالصلا نم اهل ىقالملا ءزجلا تدسفأ انأ ناسحتسالا هجو . هءوضو

 ءاهتنال ةالصلا يقاب داسف يف رثؤت مل اهنأل ءزجلا كلذ داسف ىلع ًءانب اًنضيأ ءوضولا ضقعتاف

 . ناكرألا

 :ش ( اهیف ثدحآ يتلاب دتعي الو هتالص ىلع ینبو ًاضوت هدوجس وأ هعوکر يف ثدحأ نمو ) :م

 خسنلا ضعب يفو « ربتعي ال يأ دادتعالا نم دتعي الو ةدجسلاب وأ اهيف ثدحأ يتلا ةعكرلا يأ

 ماميتإ نأل ) :م ةداعإلا مزلتسي دادتعالا مدع نأل بيرق ىنعملاو ةداعإلا نم « اهيف ثدحأ يتلاب ديعيو
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 مدقملا ماد هريغ مدقف اًمامإ ناك ولو « ةداعإلا نم دب الف ققحتي ال ثدحلا عمو لاقتنالاب نكرلا

 طحناف ةدجس هيلع نأ دجاس وأ عكار وهو ركذت ولو ءةمادتسالاب مامتإلا هنكمي هنأل « عوكرلا ىلع

 عقتل ىلوألا نايب اذهو ‹ دوجسلاو عوكرلا ديعي اهدجسف هدوجس نم هسأر عفر وأ اهل هعوكر نم
 دعي مل نإو نكمملا ردقلاب ةبترم ةالصلا لاعفأ

 تمت نإو فسوي يبأ دنعو «دجوي ملو دمحم دنع عفرلاب ةدجسلا مامت :ش ( لاقتنالاب نكرلا

 ال لاقتنالا يأ :ش ( ققحتي ال ثدحلا عمو ) :م هدنع ضرف نيتدجسلا نيب ةسلجلا نكل عضولاب

 دعب هدوجسو هعوكرب دتعي الف عامجالاب ضرف نكر ىلإ نكر نم لاقتنالاو ةراهط ريغب ققحتي
 دوجسلاو هيف ثدحأ يذلا عوكرلا ةداعإ نم يأ :ش ( ةداعإلا نم دب الف ) :م ةراهطلاب لاقتنالا ققحت

 . هيف ثدحأ يذلا

 هريغ مدقف ) :م اًمامإ هدوجس وأ هعوكر يف ثدحأ يذلا ناك ولو يأ :ش ( اًمامإ ناك ولو ) :م

 مامتإلا هنكمي هنأل ) :م هتثيه ىلع مدقملا نوكي ينعي :ش ( عوكرلا ىلع ) :م لادلا حتفب :ش ( مدقملا ماد

 مكح ماودلل نأل عوكرلا ءاشنإ مث «هسأر عفر ىلإ جاتحي الو هلاح يف تابثلاب يأ :ش (ةمادتسالاب

 فلح هلصأ « عكر هنأك راص مدقملا ماد املف دادتما دوجسللو عوكرللو «دتمملا لعفلا يف ءادتبالاو

 بوكرلا وأ سبللا دوجول ةمادتسالاب ثنحي اهبكار وهو ةباد بكري الو هسبال وهو اًبوث سبلي ال
 . ةمادتسالاب

 ةعجرلا تبت ال عامجلا يف ثبلو عماجف قلاط تنآف كتعماج نإ هتآرمال لاق ول : تلق نإف
 نأل ‹« طايتحالل هدنع ةعجرلا توبث مدع : تلق . ءادتبالا مكح ماودلل سيل هنأ ملعف دمحم دنع

 . كشلاب ةعجرلا تبثت الف نيدتممب اسيل امهو جارخإلاو جاليإلا وه عامجلا

 عوكر لا يف ركذ هنأ لاح لاو يآ :ش ( دجاس وأ عكار وهو ) :م يلصملا يأ :ش ( ركذ ولو ) :م

 وأ ةيتالص ةدجس كرت هنأ عوكرلا ةلاح يف ينعي ركذ لوعفم وه :ش ( ةدجس هيلع نأ ) :م دوجسلاو

 وأ اهركذ يتلا ةدجسلا لجأل هعوكر نم طحناف ) :م ةدجس كرت هنأ دوجسلا ةلاح يف ركذ وأ ةوالت

 عوك ر لا ديعي ) :م . اهركذ يتلا [ةدجسلا ديعيو] ةدجسلا يأ :ش ( اهدجسف هدوجس نم هسأر عفر

 ‹ ةدجسلا هيف ركذ يذلا دوجسلا ديعيو ةدجسلا هيف ركذ يذلا عوكرلا ديعي ينعي :ش (دوجسلاو

 نأل «ىلوأ ةدجس هيلع نأ امهيف ركذ يذلا دوجسلاو عوكرلا ةداعإ ينعي « ىلوألا نايب اذهو

 اميف بيترتلا ةاعارم نأل :ش ( نكمملا ردقلاب ةبترم لاعفألا عقتل ) :م نكرب تسيل بيترتلا ةاعارم

 ققحتل دوجسلاو عوكرلا ةداعإ نكمملا ردقلاو « انركذ امل اًضرف ال ةبجاو ًارركم لاعفألا نم عرش

 دوجسلاو عوكرلا بيرقت دارملا نوكي نأ زوجيو ءاًبوسحم لوألا نوكي ال نأ رابتعا ىلع بيترتلا
 . ناكمإلا ردقب هلحم ىلإ

 هيف ركذ يذلا دوجسلا وأ« ةدجس هيلع نأ هيف ركذ يذلا عوكرلا يأ :ش ( دعي مل نإو ) :م
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 نأل ؛ عوكرلا ةداعإ همزلي هنأ فسوي يبأ نعو . دجو دقو طرش ةراهطلا عم لاقتنالا نأل ؛ هأزجأ

 مل وأ ىون مامإ مومام اف دجسملا نم جرخو ثدحأف ادحاو ًالجر مأ نمو لاق . دنع ضرف ةموقلا

 ‹ انهه ةمحازم الو ةمحازملا عطقل لوألا نييعتو هتالص ةنايص نم هيف امل وني

 ديعي الف هب دادتعالا حصف «هيفاني الو عوكرلا ضقاني ال دوجسلا ركذ نأل :ش ( هأزجأ ) :م كلذك

 م دقت ام نيبو اذه نيب قرفلا نايب ىلإ ةراشإ اذه :ش ( دجو دقو طرش ةراهطلا عم لاقتنالا نأل ) :م

 بيترتلاو دادتعالا نأل) : م عوكرلا ضقني ال عوكرلا يف دوجسلا ركذت نأ امهدحأ : نيهجو نم وهو

 . ةداعإلا همزلي ال ضقني مل نإو :ش (طرشب سيل ةدحاولا ةالصلا لاعفأ يف

 دقو طرش هيف ةراهطلاو لاقتنالاب متي اغإ نكرلا نأل « سأرلا عفرب عوكرلا مامت نأ : يناثلاو

 يف بيترتلا ةاعارم نأ هلوصأ نم نأل « لوألا عوكرلاو مايقلا ةداعإ هيلع رفز دنعو « تدجو

 . ىدأ ام لطبيف ةبجاو ةالصلا لاعفأ

 نم طحنا ثيحف :ش ( هدنع ضرف ةموقلا نأل عوكرلا ةداعإ همزلي هنأ فسوب يبأ نعو ) :م

 .ةداعإلا هيلعف ضرفلا كرت دقف هسأر عفري ملو عوكرلا
 هنإف «دهشتلا ردق دعق امدعب ةيلصألا ةدجسلا ىلإ داع اذإ أم نيبو اذه نيب قرفلا ام : تلق نإف

 ضقفترا نآرقلا ةءارق ىلإ داعف «نآرقلا أرقي مل هنأ عوكرلا يف ركذت ولاذكو ةدعقلا ضفترت

 . عوكرلا

 ةدعقلاب ةالصلا مامت قلع -مالسلا هيلع- هنأل ةدجسلاب نايتإلاب ة ةدعقلا ضفتري ملاغنإ : تلق

 اهنع اهريغ ريخأت زوجي :انلق ولف - كتالص تمت دقفاذه تلعف وأ اذه : تلقاذإ - هلوق يف

 نع عوكرلا وأ مايقلا ريخأت زوجي ال كلذكو صنلا فالخ وهو ريغلا كلذب ةالصلا مات ناك

 ىلع ردقي مل نم نأ ىتح «دوجسلا ىلإ ةليسو عوكرلاو عوكرلا ىلإ ةليسو مايقلا نأل «دوجسلا

 مايقلا ةبتر ةءارقلاو ‹ دصاقملا ىلع ةمدقتم لئاسولاو مايقلا هيلع بجي ال دوجسلاو عوكرلا

 . هل ةعبات تناكف

 :ش (مامإ مومأ لاف دجسملا نم جرخو ) :م مامإلا يأ :ش ( ثدحأف ادحاو ًالجر مأ نمو ) :م

 وأ ىون) :م . ةمحازملا عطقل فالختسالا ىلإ جاتحي ثيح دحاو نم رثكأ ناك اذإ ام فالخب هنيعتل

 ىلوأ هفالختسا مامإلا ىون ينعي مامإلل نوكي نأ لمتحي ‹«ىون يف ريمضلا :ش ( وني مل

 هنيعتل ةيرحلل يحلا نيعتي نايبلا لبق امهدحأ تام مث «رح امكدحأ : هيدبعل لاق ول امك « هنيعتل

 ةيحالصل فالختسالل هنيعتل الوأ ةمامإلا وه ىون ينعي يدتقملل نوكي نأ لمتحيو ءاذه اذكف

 يدتقملا ةالص يآ :ش (هتالص ةنايص نم) :م امامإ مومأملا نوك يف امل يأ :ش (هيف امل ) :م .هل ةمامإإلا

 بجوي ىنعملااذو مامإلا نع ةمامإلا عضوم الخل اًمامإ يدتقملا نيعتي مل ول هنأل اًمامإ راص يذلا

 ال نييعتلا نإ : لاقي امع باوج اذه :ش (ةمحازملا عطقل لوألا نييعتو) :م . يدتقملا ةالص داسف
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 ةأرما وأ يبص الإ هفلخ نكي مل ولو ةقيقح هفلختسا اذإ امك يناثلاب ايدتقم هتالص لوألا متيو

 فالختسالا دجوي مل هنأل دسفت ال : ليقو . ةمامإلل حلصي ال نم فالختسال ؛ هتالص دسفت ليق

 . ملعأ هللاو « ةمامإلل حلصي ال وهو ادصق

 ناكف انه محازت الو - ةمحازملا عطقل لوألا نييعتو - هلوقب باجأف نيعي ملو نييعت الب ققحتي
 اديقم هتالص متيو هنع بوني ةقيقح فلختسملاك ناك كلذك نيعت اذإف « اًمكح ادوجوم نييعتلا
 ذئنيح هنإف :ش ( ةقيقح هفلختسا اذإ امك يناثلاب ايدتقم هتالص لوألا متيو ) :م هلوق ىنعم وهو يناثلاب

 . اًمکح فالختسالا يف كلذكف « يناثلاب ايدتقم هتالص متي

 :ش ( هتالص دسفت ليق ةأرما وأ يبص الإ ) :م يلصي نم فلخ يأ :ش ( هفلخ نكي مل ولو ) :م

 حلصي ال نم هفالختسال ) :م هلوق ىنعم وهو هل اًمامإ حلصي ال نم هئادتقال ةصاخ مامإلا ةالص يأ
 :ش ( دسفت ال ليقو ) :م هتالص تدسف ةمامإلل حلاص ريغ وهو هب ايدتقم راص امل هنأل :ش ( ةمامإلل

 اًمكح[ دجو الو ةقيقح يأ :ش ( ادصق فالختسالا هنم دجوي مل هنأل ) :م مامإإلا ةالص يأ]

 فالختسالا ىفتنااملف < ةمامإلل حلاص ريغ ةأرملا وأ يبصلا نوكل ةالصلا داسف هيف نأل ءاًضيأ
 صخشلا يأ :ش (وهو) :م مامإ الب يقب هنأل يدتقملا ةالص تدسفو مامإلا ةالص دسفت مل الصأ

 . [ةمامإلل حلصي ال] ةأرملا وأ يبصلا وهو

 هنأك راص اًنيعتم راص ال دحاولا كلذ نأ ال اًعيمج امهتالص دسفت ةلأسملا هذه يف ليقو
 هنأل «مامإلا ةالص نود يدتقملا ةالص دسفت نأ اندنع حصألا :مالسإلا رخف لاقو ‹ هفلختسا

 تلقتنا ةمامإلا نأل «دسفت ال مامإلا ةالص نأ حصألا : يشاترمتلا لاق اذلو ثدحأ درفنمك راص

 هل اًمامإ ميقملا ريصي ال مامإلا ثدحأف «رفسلا ةتئاف يف رفاسلأب ميقم ىدتقا ول اذكو هعنص ريغ نم

 همدقتب وأ موقلا وأ مامإلا يدقتب الإ امهدحأ نيعتي ال ةعامج هفلخ ناك ولو « هتمامإ ةيحالص مدعل

 مهضعب نيلجر موقلا وأ [الجر] موقلاو الجر وهوأ نيلجر مامإلا فلختسا ولو « هب نودتقيف
 ةالص تدسف ةفيلخلا نييعت لبق مامإلا جرخ نإف « لكلا ةالص تدسف رخآ الجر مهضعبو الجر

 ‹ هريغ موقلا فلختسم وأ هتفيلخ وأ دجسملا نم جرخي ملام هتمامإ ىلع ثدحللا مامإلاو موقلا

 طسو نم لجر ربكأ فلختسي نإ : ليقف «حلصي نم رظنيل هناكم ثبلف فلختسيل مامإلا رخأت ولو

 مامإلا فلختسا ول اذكو « ةزئاج هفلخ نمو ةدساف همامأ ناك نم ةالصف مدقتو «ةفالخلل فصلا

 ولو « همامأ ناك نم ةالص دسفت هناكم هتفيلخ مؤي نأ لبقو جرخي نأ لبق فصلا طسو نم الجر

 . لكلا ةالص تدسف ايوتسا نإو لقألا ةالص تدسف نيمامإ موقلا فلختسا

 تاياورلا تقفتا : نسحلا لاق « لكلا ةالص تدسف ةثالث ناك اذإ لقألا نأ : يسخرسلا نعو
 راص لاجل ا يف ةمامإلا ىون نإ دمحمو ةفينح يبأ نعو . يوني ىتح اًمامإ ريصي ال ةفيلخلا نأ ىلع

 اذإ اًمامإ ريصي نأ ىون ولو « همامإ ةالص تدسف هناكم يف ةالصلا متأ ول ىتح « مدقتلا لبق اًمامإ

 ۰ . كلذ لبق یون ام ىلع وهف مدقت
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 ىضقاذإف ءءاشعلا وأ رصعلا وأ رهظلا نم ةعكر مامإلا عم كردأ «يباجيبسألا » يف :عورف

 ةعكر يضقيو دهشتلا قح يف هتالص رخآ يضقي ام نأل «دهشتيو ةروسو ةحتافلاب اهيف أرقي ةعكر
 ءاش نإو لضفأ يهو أرق ءاش نإ ةثلاثلا يفو ‹ دهشتي الو ةروسو باتكلا ةحتافب اهيف أرقي ىرخأ

 امهيف ةءارقلا كرت ولو امهيبقع دهشتيو امهيف أرقيو نيتعكر يضقي نيتعكر اهنم كردأ ولو « تكس
 نييلوألا يف ةءارقلا كرت همامإ ناك نإو ةءارقلا قح يف هتالص لوأ هيضقي ام نأل «هتالص دسفت

 قح يف هتالص لوأ هنأل ضرف يضقي اميف ةءارقلاو نييلوألا نع ءاضق اهنأل نييرخألا يف أرقو

 . ةءارقلا

 اهكرت ول ىتح «ةءارقلاب ةيناثلاو ىلوألا ىضق برغم ا ةثلاث يف مامإلا كردأ ول : طيحملا» يفو

 رخا دهشتلا قح ىفو ةءارقلا قح ىف هتالص لوأ هيضقي ام نأل هتالص تدسف امهيدحأ يف

 ۰ ۰ . اًطایتحا ةعکر لک يف سلجیو هتالص

 يلصي يضقي ماق مامإلا ملس املف برخغملا نم ةعكر مامإلا عم كردأ اذإ :اطوسبملا » يفو

 ع قوبسملا يلصي ام يضقي مث دعقي مث نيتعكر يلصي سايقلا يفو ‹ ناسحتسااذهو دعقيو ةعكر

 ةءارقلا مكح يف دمحم لوق يفو « فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق يف اًمكح هتالص رخآ مامإلا

 يبأ عم ادمحم ينانيغرملا لعجو ‹ هتالص لوأ وه ةدعقلا مكح يفو « هتالص رخآ وه تونقلاو

 . فسوي يبأل ًالوأ روكذملا دمحم لوق لعجو ةفينح

 لوا مامإلا عم قوبسملا يلصي ام نأ يعفاشلا بهذم :«بذهملا حرش» يف يوونلا لاقو

 لاقو . - مهنع هللا يضر- ءادردلا يبأو يلعو رمع نع هوحن يورو . اهرخأ هيضقي امو هتالص

 هتالص رخآ مامإلا عم هكردأ ام : دمحأو يروثلاو كلام لاقو .اذه مهنع تبثي الو : رذنملا نبا

 نع يسحخرسلا هاكحو « نيريس نباو دهاجمو ورمع نبا نع رذنملا نبا هاكحو « اهلوأ هكردي امو

 . مهنع هللا يضر- سابع نبا نع دمحأو ىلع
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 امین هرکی امو . ةالصلا دفن ام باد

 ‹ نايسنلاو أطخلا يف - هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ تلطب اًيهاس وأ ادماع هتالص يف ملكت نمو

 (اهيف هركي امو « ةالصلا دسفي ام باب ) : م

 نم نيبابلا نيب ةبسانملا هجو «اهيف هركي ام نايب يفو «ةالصلا دسفي ام نايب يف باب اذه يأ:ش

 رايتخا ال يتلا ضراوعلا يف لوألا نأ الإ ةالصلا يف ضراوعلا ىلع لمتشم امهنم الك نأ ثيح

 يف فرعأ اهنأل ةيوامسلا مدقو « ةبستكملا ضراوعلا يف اذهو ةيوامس تناكف اهيف يلصملل

 .. اهعفد ىلع دبعلا ةردق مدعل ةضراعملا

 . بابلا اذه ىف هركذ فيكف ةيوامسلا ليبق نم نايسنلا : تلق نإف

 . ةالصلل دسفم امهنم الك نأ ثيح نم مكحلا يف دماعلاو يسانلا مالك نيب ةبسانملا : تلق

 وأ يأ :ش ( ايهاس وأ ) :م آدصاق يأ ادماع هنوك لاح يأ :ش ( اًدماع هتالص يف ملكت نمو ) :م

 ةقرفتلا مدعل نايسنلاو وهسلا نيب فنصملا قرفي ملو اًيسان وأ خسنلا ضعب يفو < اًیهاس هنوک لاح
 ‹ هئاقلإ دعب هبنتي ال ام :ًاطخل او « هيبنت ىندأب هبحاص هبنتي ام :وهسلاو ‹ عرشلا مكح يف امهنيب

 حيبستلاو ةءارقلا دصقي نأ ًأطخلا ةروص : يزارتالا لاقو . لايخلا نم كردملا جرخبي نأ : نايسنلاو

 . ىفخي ال رظن هيفو هتالصل اًيسان مالكلا ديري نأ نايسنلا ةروصو « سانلا مالك هناسل ىلع يرجيف

 : يعفاشلا لاق :ش ( نايسنلاو طخ لا يف يعفاشلل اًتالخ ) :م نم باوج :ش ( هتالص تلطب ) :م

 دهع ثيدح ناك نأب ةالصلا يف مالكلا يرحتب لهاجل ا مالك اذكو « دسفي ال يسانلاو ىطاخلا مالك

 ال ام ريثكلا مالكلا نأل « هتالص لطبت هبهذم رهاظ يفف لاط ولف « مالكلا لطي ملو مالسإلا يف
 قالطإل رثك نإو لطبت ال : هباحصأ ضعب لاقو <« هنع زارتحالا نكميف ةداع هب وهسلا عقي

 .انلوق لثم هنعو ةياور ىف دمحأو كلام لاق هلوقبو «ثيدحلا

 هتالص لطبت ةالصلا ةحلصمل ال ادماع ملكت نإ :«بذهملا حرش »يف يوونلا لاقو

 لاقف ةسماخلا ىلإ مامإلا ماق نأب ةالصلا ةحلصمل اذكو « هريغو رذنملا نبا عامجإلا لقنو « عامجإلاب

 ىلع يعفاشلا دنع كلذكف اهركم ملكت نإو « روهمجلا بهذم وهو كلذ وحنو اعبرأ تيلص هل

 . فرعلاب لوطلا فرعيو لاط اذإ الإ اهلطبي ال ءىطخملاو يسانلا يفو حصألا

 اهل نيعتي الو هفورحب ديرجت ريغ نم «مالكلا مسا هيلع قلطأ امك ةيكلاملل ؛رهاوجلا» يفو

 قبس اهلطبی الو «هکلهم نم ملس داقتنالا هيلع بجو وأ هيلع هركأ وأ ‹ هدمعل ةالصلل لطبم وهف

 :ةريغملا لاقو ء اهلطبي ال ةالصلا ةحلصمل مالكلا : مساقلا نباو كلامو يعازوألا لاقو

 ةالصلا ةحلصم مامإلا ملكت اذإ : ةمادق نبال «ينغملا» يفو « يفارقلل «ةريخذلا» يف اهركذ اهلطبي
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 . فورعملا ثيدحلا هعزفمو
u 

 ال : ةيناثلاو لالخلا اهراتخاو يدتقملاو مامإلا قح يف لطبي اهدحأ دمحأ نع : تاياور ثالث هيف

 يسانلا مالك اهدسفي يعخنلا دنعو « هتالص نود مومأملا ةالص لطبت : ةثلاثلاو « امهقح يف اهلطبي

 . انبهذمك ناميلس يبأ نب دامحو . ةداتق لاق هبو

 مسا وهو «هيلإ بهذ اميف هدنسم هب دارملاو «هأجلم يأ يعفاشلا عزفم يأ :ش ( هعزفمو ) :م

 هيف يوتسي «مهآأجلم يأ موقلا عزفم نالف لاقي «ملعي ملع باب نم ًأجتلا اذإ هيلإ عزف نم ناكم

 ثيدحلا ) :م هلوق هربخو ءأدتبم وهو هيلإ اوعزف رمأ مهمهداذإ ثنؤملاو ركذملاو عمجلاو دحاولا

 ؟ هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو اطخلا يتمأ نع عفر » -مالسلا هيلع- هلوق وهو :ش (فورعملا

 ال اذهو ظفللا اذهب الإ هنوركذي ال مهلك نأ مهريغو انباحصأ نم مهريغو حارشلا نم بجعلاو

 رمألاو نايسنلاو ًأطخل ا: ةمألا هذه نع هللا عفر»: ظفلب دجو ام برقأو «ظفللا اذهب دجوي

 : ل4 هللا لوسر لاق :لاق ةركب يبأ ثيدح نم «لماكلا» ىف يدع نبا هاور «« هيلع نوهركي

 دحأ دقرف نب رسج نب رفعج تاركنم نم يدع نبا هدعو « ثيدحلا ... انالث ةمألا هذه نع هللا عفر

 . ةركب يبأ نع نسحلا نع هيبأ نع هتاور

 مالسلا هيلع يبنلا نع -امهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح نم «هننس» يف ةجام نبا يورو

 ؟هحيحص)» يف نابح نبأ هاورو . «هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو ًاظخلا ىتمأ نع عضو هللا نإ »: لاق

 ءاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص : لاقو « «هكردتسم» يف مكاحلاو
. 

 )( 1 0 ۹ a ا

 هوحن ًاعوفرم رذ يبأ ثيدح نم اضيأ هجام نبا یورو

i, el a .4( ( 
 . هوحن اعوفرم نابوث ثیدح نم «همجعم »يف يناربطلا یورو

 .هوحن “عوفرم ءادردلا يبأ ثيدح نم اًضيأ ىورو

 نبا ثيدح وحن مالسلا هيلع يبنلا نع رمع نبا ثيدح نم «ةيلحلا» يف ميعن وبأ ىورو

 . "ديلولا نع يفصلا نبا هب درفت كلام ثيدح نم بيرغ : لاقو سابع

 . رفعجب هلعأو ٠٠١ : ٠١١( /۲) لماکلا يف يدع نبا هجرخآ (۱)

 .ًاعوفرم.. . . سابع نبا نع حاير يب نب ءاطع نع يعازوألا نع ]۱٦٦٤[ هجام نبا هاور : حیحص (۲)

 مالک هيف رهشو ًاعوفرم ..... رذ يبآ نع بشوح نب رهش نع يلذهلا ركب يبآ نع ]۱١۲[ هجام نبا هاور (۳)

 . فورعمو

 . فيعض وهو يبحرلا ةعيبر نع ديزد هيف : ٠٠١( /1) عمجملا يف يمثيهلا لاق ()

 . فيعض امهدانسإ نابوث ثيدحو ءادردلا يبأ ثيدح : ةياردلا يف ظفاحلا لاق )١(

 . ىفصملا نباب هلعأو طسوألا يف يناربطلل ٠٠١( /) يمثيهلا هازع (1)
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 يه اغنإو ءسانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال هذه انتالص نإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق انلو

 ثإلا عفر ىلع لومحم هاور امو « ؛نآرقلا ةءارقو ليلهتلاو حبيبستلا

 يف متاح يبأ نبا لاقو دمحأ نع هعضو يفصلا نأب هملعأو هباتك يف يليقعلا هجرخأو
 نع سابع نبا نع ءاطع نع يعازوألا نع ملسم نب ديلولا هاور ثيدح نع يبأ تلأس : «هللع»
 ء هلثم رمع نبا نع عفان نع كلام نع ديلولا نعو « رركذملا ثيدحلا . . . مالسلا هيلع يبنلا

 ثيداحأ هذه نإ : لاقف هلثم رماع نب ةبقع نع نادرو نب ىسوم نع ةعيهل يبأ نع ديلولا نعو
 هدانسإ حصي الو «ثيدحلا اذه حصي الو ةعوضوم اهنأك « ةركنم

 حيبستلا يه امنإو سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصيال هذه انتالص نإ -مالسلا هيلع- هلوق انلو ) :م

 مكحلا نب ةيواعم ثيدح نم «هحيحص» يف ملسم هاور ثيدحلا اذه :ش ( نآرقلا ةءارقو ليلهتلاو
 ‹ هللا كمحري : هل تلقف « موقلا نم لجر سطع ذإ ‹ ب هللا لوسر عم ] يلصأ انآ انيب »:لاق يملسلا

 ىلع مهيديأب نوبرضي اولعجف يلإ نورظنت مكنأش ام ‹ هایم لکثاو تلقف٬ مهراصبأب [موقلا ينامرف
 وه اغنإ «سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال ةالصلا هذه نأ هيف هلوطب ثيدحلا «... مهذاخفأ
 مالك نم ءيش اهيف لحي ال انتالص نأ هظفلو يناربطلا هجرخأو «نآرقلا ةءارقو ريبكتلاو حيبستلا

 . ةالصلا يف مالكلا خسن باب ملسم هيلع بوبو « سانلا

 (مثإلا عفر ىلع لومحم ) :م روكذملا ثيدحلا وهو يعفاشلا هاور يذلا يآ :ش ( اور امو ) :م
 اوهركتسا امو نايسنلاو ًاطخلا نأل عونم لوألاف « مكحلا وأ ةقيقحلا هب داري يذلا نأ اذه ريرقت :ش

 مكح وأ ايندلا مكح هب داري نأ [امإ] ولخي ال وهو مكحلا وهو يناثلا نيعتف ةعوفرمب تسيل هيلع
 هيلع بجت ًأطخ اًملسم لتق اذإ الجر نأ ىرت الأ « عامجإلاب عوفر سيل هنأل عونم لوألاف ةرخآلا

 اًروذعم نوكي ال اًيسان ةالصلا ناكرأ نم اتكر كرت ولاذكو «نآرقلا صن مكحب ةرافكلاو ةيدلا

 ناك ايندلا مكح ال ةرخآلا مكح هنم دارملا نأ تبث املف مثإلا وهو «ةرخآلا مكح وهو يناثلا نيعتف

 . ايندلا ماكحأ نم اهداسفو اهزاوج نأل ةالصلل ادسفم ءيطاخلاو يسانلا مالك

 ادارم ايندلا مكح نوكيالف عامجإلاب دارم مثإلا وهو ةرخآلا مكح نأ هريرقت: لمكألا لاقو

 . لطاب امهالكو يضتقلا وأ كرتشملا مومع مزل الاد

 . هعضوم يف فرعام ىلع كرتشملا مومعب لئاق يعفاشلا نأل فاك ريغ باوجلا اذه : تلق

 : لاق ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا هجرخأ نيديلا يذ ثيدحب مصخل ا جتحا : تلق نإف

 ماقف نيتعكر يف ملسف ‹ رصعلا امإو رهظلا امإ « يشعلا يتالص ىدحإ مالسلا هيلع هللا لوسر انب يلص»

 مل «قدص: اولاق ؟نيديلا وذ لوقي ام :لاقف؟ تيسن مأ ةالصلا ترصقأ هللا لوسر اي: لاقف ءنيديلا وذ

 مل» لاق يراخبلا ةياور يفو «ملس مث نيتدجس دجس مث «ملسو نيتعكر ىلصف «نيتعكر الإ لصت
 امهل ظفل يفو «كلذ ضعب ناک دق : لاق «نكي مل كلذ لك» : لاق امهل ةياور يفو !رصقت ملو سنآ
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 ‹رهظلا ةالص نم نيتعكر انب ىلص امهل ظفل يفو ‹رصحلا ةالص مالسلا هيلع هللا لوسر انب ىلص

 . ميلس ينب نم لجر هاتأف ملس مث

 الأ « كلذ خستنا مث ةالصلا يف اًحابم مالكلا ناك تقو يف ناك دق نيديلا يذ ثيدح : تلق

 مل نيديلا اذ نأ ًاضيأ هخسن ىلع لديو « ةداعإلاب مهرمأي ملو مالكلاب ادماع ناك نيديلا اذ نأ ىرت

 همامإ ملعیل هل حبسي هتالص نم اًئيش همامإ كرت ول الجر نأ انقافتاب مالسلا هيلع هللا لوسرل حبسي

 ‹«كلذ نع اًرخأتم ناك ةبئانل ةالصلا يف حيبستلا نم سانلا مالسلا هيلع هملع ام نأ لدف هك رت دق ام

 . دوعسم نبا ثيدحو مقرأ نب ديز ثيدحب خسن مث احابم مالکلا نوک ىلع لیلدلاو

 هبحاص لجرلا ملكي ةالصلا يف ملكتن انك : لاق هنع ملسمو يراخبلا هجرخأ ديز ثيدحف

 انرمأف « (۲۳۸ ةيآلا : ةرقبلا ) # نيتناق هلل اوموقو # تلزن ىتح ةالصلا يف هبنج ىلإ وهو

 يف وهو مالسلا هيلع هللا لوسر ىلع ملسن انك »: لاق هنع اًضيأ هجرخأ دوعسم نبا ثيدحو

 انك هللا لوسر اي :انلقف« انيلع دري ملف« هيلع انملس يشاجنلا دنع نم انعجر املف « انيلع دريف ةالصلا

 ال نأ ثدح دق هن هظفل يف دواد وبأ هجرخأو « الغش ةالصلا يف نإ: لاقف انيلع درتف كيلع ملسن

 . « هحيحص) يف نابح نبأ هاورو « ةالصلا يف اوملكت

 . نيدماعاوملكت سانلا نم امهريغو رمعو ركب ابأ نأ خسنلا ىلع اًضيأ ليلدلاو

 نم مدق نيح ةتباث تناك مالكلا ةمرحو ربيخ حتف دعب ملسأ ةريره وبأ : تلق نإف

 . انہ یلص : هثيدح يف ةريره وبأ لاقو ‹ ةرجهلا نم عبس ةنس تناك ربيخ حتفو «ةرجهلا

 انل :لاق :لاق ةربس نب لازنلا نع يور امك ةغللا يف زئاج اذهو انباحصأب يأ انب ىلص هانعم : تلق

 هللا لوسر ري مل لازنلاو « ثيدحلا ... فانم دبع ينب ىعدن انك مكايإو انإو »: مالسلا هيلع هللا لوسر

 . انموقل لاق كلذب دارأ اغإو مالسلا هيلع

 تاورضخلا نم ذخأي ملف هنع هللا يضر لبج نب ذاعم انيلع مدق :لاق سواط نع يورو

 دلوي نآ لبق مالسلا هيلع هللا لوسر دهع ىلع نميلا مدق اغإ اذاعم نأل اندلب مدق دارأ اغإو «اًئيش

 . هللا همحر - يواحطلا مامإلل «راثآلا ينام انحرش يف مالكلا انعبشأ دقو سواط

 بحاص مهنم انباحصأ ضعب لاقو « نايرعلا وبأ هتينكو قابرخلا همسا نيديلا وذو

 . ليوط نامزب ربيخ حتف لبق كلذو ردبب لتق نيديلا اذ نأ :«طوسبملا»

 هنأ مالسلا هيلع يبنلا دعب شاع هنأ نوققحملا رثألا لهأ هيلع يذلاو ‹«حيحص ريغ اذه : تلق

 ثيدح يف ملكتملا ريغ وهو «يعازخلا رمع نب ريمع همساو نيلامشلا وذ وه ردب يف لتق يذلاو
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 هيف امل دمعتلا ةلاح ىف اًمالكو «نايسنلا ةلاح ىف اًركذ ربتعيف ناكرألا نم هنأل ايهاس مالسلا فالخب

 هوأت وأ اهيف نأ نإف « باطخلا فاك نم

 . كلذ يف يرهزلا طيلغت ىلعاوقفتا دقو يرهزلا الإ ظافحلا عيمج لوق اذه وهسلا

 يوارو ةكمب ناك مالكلا رحت نأل اهل هجو ال هيف خسنلا ىوعد يباطخلا لاق : تلق نإف

 اذه : تلق « ةرخأتم هترجهو نارمع اًضيأ هاورو «مالسإلا رخأتم وه ةريره وبأ نيديلا يذ ثيدح

 ‹حيحصلا يف يذلا مقرأ نب ديز ثيدحباميس الو «خسنلا هجو انركذ دق انأل ءيشب سيل

 : ةرقبلا ) € نيتناق هلل اوموقو # هثيدح يفو « ةكم نم هيَ يبنلا مودق دعب ةنيدملاب تناك هتبحصو
 ناك مالكلا رحت نأ يباطخلل نيأ نمو عامجإلاب ةيندم يهو ةرقبلا ةروس يف يهو < (۲۳۸ يالا

 الف ؟خسنلا يف حدقي ال نيصح نب نارمع ةرجهو ةريره يبأ مالسإ رخأتو «كلذ ىور نمو ةكمب

 . مالكلا خسن دعب ناك هنآ ىلع ليلدلا مقي ملام نيديلا يذ ثيدحب ليلدلا موقي

 امهنم دحاو لك نأ يف مالكلاك مالسلا : لاقي امع باوج اذه :ش ( اًيهاس مالسلا فالخب ) :م

 مالسلا نأ باوحلا ريرقتو « مالكلا يف كلذكف نايسنلاو دمعلا نيب ليصفت مالسلا يفو « عطاق
 ءامسأ نم مسا وهو مالسلا هيلع يبنلا ىلع ملسي دهشت اذإ :ش ( ناكرألا نم هنأل ) :م مالكلاك سيل

 ( باطخلا فاك نم هيف ال دمعتلا ةلاح يف اًمالكو نايسنلا ةلاح يف اركذ ربتعيف ) :م ناتلاح هلو ىلاعت هللا

 . اهل الطبم ناكو لاح لك ىلع ةالصلا يفاني هنإف مالكلا فالخب « نيهبشلاب المع :ش

 ‹ دسفم ريغ اهنم ليلقلا نإف ءةالصلا يفانت لاعفأ نيبو هنيب قرفلا بلوطو :لمكألا لاقو

 الف ءةالصلا نم تسيل ةيعيبط تاكرح يحل ا يف ذإ نكم ريغ اهليلق نع زارتحالا نأب بيجأو
 نكي ال يعيبط مالك يجلا يف سيلو «ريثكلا وهو هنع زارتحالا نكي ام دح يف لخدت ىتح دسفت

 . ريثكلاو ليلقلا ىوتساف هنع زارتحالا

 »باتك نم هذخأ يقانغسلاو ءةرابعلا هذه امهكبسف يقانغسلل هباوج عم لاؤسلا اذه :تلق

 فالخب لاحم لعفلا لصأ نع زارتحالا نأل ءلعفلاب لوقلا رابتعا زوجي ال ءهلصاح «رارسألا

 . لوقلا فالخب اهنع زارتحالا ناكمإل لعفلا يف ةرثكلا رابتعاب قرفلا ىلإ جيتحاف لوقلا

 عجوتسملا توصلا وهو نينألا نم ددشم ضام لعف ٌنأو ةالصلا يف يأ :ش ( اهيف نأ نإف ) :م
 نأ هوأتلاو لعفتلا باب نم ضام لعف اًضيأ وهو نأ ىلع فطع :ش ( هوأت وأ ) :م نزحتملاو

 بلقت هآو ءءاهلا رسكو واولا نوكسب هآ تاغل ةظفللا هذه يفو « هآ لوقي نأ نينألاو هوأ : لوقي

 هوآو «ءاهلا فذح عم واولا ذيدشتب وأو « ءاهلا نوكسو اهرسك عم واولا ديدشتب هوأو ءاَّقلا واولا

 ردقي ملاذإ :نينألا يف دمحم لاق «عطقألا حرش» يفو « ءاهلا نوكسو ةددشملا واولا حتفو دملاب

 . هنع زارتحالا نكي ال هنأل ةالصلا دسفت مل عجولا نم هعفد ىلع
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 : عوشخلا ةدايز ىلع لدي هنأل ؛اهعطقب مل رانلا وأ ةنحلا ركذ نم ناك نإف « هؤاكب عفتراف یکب وأ

 نعو .سانلا مالك نم ناكف فسأتلاو عزجلا راهظإ هيف نأل ؛اهعطق ةبيصم وأ عجو نم ناك نإو

 نأ هدنع لصألا : ليقو « دسفي هوأو « نيلاحلا يف دسفي ال هآ : هلوق نأ - هللا همحر - فسوي يبأ

 نيتيلصأ اتناك نإو «دسفت ال دئاز امهدحأ وأ:نادئا ز امهو «نيفرح ىلع تلمتشا اذإ ةملكلا

 يأ :ش ( اهعطقي مل رانلا وأ ةنجلا ركذ نم ) :م هؤاكب يأ :ش ( ناک ناف هؤاکب عفتراف یکب وأ ) :م

 ةبغرلا ةدايز ةنحجلا ركذ نم ءاكبلا يف نأل :ش ( عوشخلا ةدايز ىلع لدي هنأل ) :م ةالصلا [عطقي ]مل

 هب حرص ولو «رانلا نم ذوعتو ةنحلا لاؤس ضيرعت هيفو ةيشحلا ةدايز رانلا ركذ نم ءاكبلا يفو

 . انه اه كلذكف هرضي مل« رانلا نم كب ذوعأو ةنجلا كلأسأ ينأ مهللا : لاقف

 :م هلهآ وأ هلام يف :ش ( ةبيصم وأ ) :م هندب يف :ش ( عجو نم ) :م ءاكبلا يآ :ش ( ناک ولو ) :م

 مالکو :ش ( سانلا مالك نم ناكف فسأتلاو عزجلا راهظإ هيف نأل ) :م ةالصلا عطق يأ :ش ( اهعطق )

 هتالص دسفت باصم ينإف ينوشيغأ لاقف هب حرص ولو « هنم ناك ام كلذكف ةالصلا دسفي سانلا

 اذإ ةالصلا لطبي هوأتلاو نينألاو ءاكبلا يعفاشلا لاقو . دمحأو كلام لاق هبو انه اه كلذكف

 يف دسفي ال ءاكبلا يعفاشلا دنع نإ مث : (ةياردلا» يفو « ةرخآلل وأ ايندلل ءاكب ءاوس نيفرح تناك

 ىنعم الف بلقلا يف امع ربعم الو« نيتلاحلا يف مالكب سيل توصلا نم رهظ ام نأل ءنيتلاحلا

 . نيتلاحلا نيب لصفلل

 :ش ( نيتلاحلا يف دسفي مل ) :م ءاهلا نوكسو ةزمهلا حتفب :ش ( هآ هلوق نأ فسوب يبأ نعو ) :م

 . ةبيصم وأ عجو نم ءاكبلاو ءرانلا وأ ةنجلا ركذ نم ءاكبلا يف ينعي

 ءةالصلا دسفي ءاهلا نوكسو واولا ديدشتو ةزمهلا حتفب هوأ هلوق ينعي :ش ( دسفي هوأو ) :م

 لقأ نأ هيف ىنعملاو «دسفت ةثالثلاو «دسفت ال نيفرحلا نأ ىلع ينبم فسوي يبأ نع لوقلا اذهو

 فرحلا ناكف « اطسوو ءاهتتناو ءادتبا هل نوكيل لصألا وهو «فرحأ ةثالث برعلا مالك لصأ

 دحاو هنأل دئاوزلا نم امهدحأ ناك اذإ نافرحلا كلذكو « مالكلا هيلع قلطي الف ةملكلا لقأ دحاولا

 نم اهلك ناك نإو دسفت هوأو دئاوزلا فورح نم امهنأل هادسفي مل كلذكف «لصألا رابتعا ىلع

 امهيلع دئاوزلا ناك نيفرحلاب داسفإللا مدع ديق دق وهو نيفرحلا ىلع داز هنأل « دئاوزلا فورح

 نأل دسفي سيل نأ ىلإ ةراشإ نيدئاز نيفرحب هدييقت ناكف دئاوزلا فورح نم وه ناک نِإو ادسفم

 لصألا ليقو ) :م هلوقب راش انلق ام ىلإو نيفرحلا ىلع دئاز هنأل دسفي اًصضيأ هوأو نييلصأ نيفرح هل

 :ش (دئاز امهدحأ وأ نادئاز امهو نيفرح ىلع تلمتشا اذإ ةملكلا نأ ) :م مكحلا اذه يف يأ :ش (هيف

 . اهركذ يتأي نآلاف فرحأ ةرشع يهو دئاوزلا فورحلا نم

 ام ىلع :ش ( دسفت نيتيلصأ ) :م نافرحلا يأ :ش ( اتناك نإو ) :م ةالصلا يأ :ش ( دسفت ال) :م
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 يف سانلا مالك نأل ؛ ىوقي ال اذهو « هاسنت مويلا » :مهلوق يف اهوعمج دئاوزلا فورحلاو «دسفت

 دئاوز اهلك فورح يف كلذ ققحتيو ىنعملا ماهفإو ‹ ءاجهلا فورح دوجو عبتي فرعلا مهافتم

 ةزمه نم فرحأ ةرشع يهو :ش ( هاسني مويلا :مهلوق يف اهوعمج دئاوزلا فورحلاو) :م نآلا انركذ

 : لاقف موق ىلع مدق نيح امهنع مهضعب لئسو هاسني ءاه ىلإ مويلا
 انامسلا تيوه [ام دق ]تنك دقو ينتبيشف انامسلا تيوه

 ءاهينومتلأس : لاقف ءاًيناث هولأس هنم غرف املف «هب اوتأف نيمسلا بلطي هنآ اونظو هومهفي ملف

 فورحلا عيمجب ىتأف «هاسنت مويلا مهنم دحاول اًبطاخم لاقف اًنلاث هولأسف « اًصضيأ هومهفي ملف

 تيوه دشنأف ةدايزلا فورح نع ينزاملا لئسو : يجورسلا لاقو ةثالثلا هتبوجأ يف دئاوزلا

 . نيترم كتبجأ دق : هل لاقف لئاسلا همهفي ملف خلإ . . نامسلا

 فذح هنأل ةدايزلا فورح نم فرحأ ةعستب ةرم لك قطن هنأل ةدحاو ةرم الو هبجت مل : تلق

 وحن يرخأ تاملكب اًضيأ اهوعمجو « تيوه نامسلا بجاحلا نبا لاق اذهلو نيترم لصولا فلأ
 . كلذ ريغو هاسني توملا ناميلس هاتأ

 . ةدايزلا فورح فرحألا هذه مهتيمست ىنعم ام : تلق نإف

 الإ عقت ال اهنآ ال اهنم الإ نوكي الو فيعضتلاو قاحلإلا ريغل ةدايزلا [نأ] هانعم : تلق

 .دئاوز

 نأل ) :م يوقب سيل فسوي وبأ هلاق يذلا اذه يأ :ش ( ىوقيال ):م لوقلا :ش ( اذهو ) :م

 :م ءاجهلا دوجو عبتي خسنلا ضعب يفو :ش ( ءاجهلا فورح عبتي فرعلا مهافتم يف سانلا مالك

 :م ىنعملا ماهفإ يأ :ش ( كلذ ققحتيو ) :م ةزمهلا رسكب ىنعملا ماهفإ عبتيو يأ :ش ( ىنعمل ا ماهفإو)

 ًأدتبماذهو « قافتالاب دسفت اهينومتلأس مويلا متنأ : تلق اذإ كنإف :ش (دئاوز اهلك فورح يف)

 رظن هيفو : يزارتألا لاقو « دئاوزلا فورح نم اهلكو هيف لوعفمو هب لوعفمو لعافو لعفو ربخو
 ههبشو هنع زارتحالا رذعتل لق اذإ نكي مل نأك ةدايزلا فورح لعج اإ فسوي اب نأل « يدنع

 اهلك فورح يف كلذ ققحتيو هلوق ذئنيح هيلع دري فيكف « الف رثك اذإ امأف فتلاو حنحنتلاب

 .دئاوز

 يف ال نيفرحلا يف همالك نأل هيلع دري ال اذه لاق هناف « اذه يف يقانغسلاب قوبسم وه : تلق

 مالك ىكح نأ دعب لمكألا لاقو ءامهلوقك هلوق امهيلع دئاوزلا يف نإف ءامهيلع دئاوزلا
 «ةينثتلا هيف عمجل اب دارملا نوكي نأ زوجي دئاوز اهلك فورح يف فنصملا لوق لوق : يقانغسلا

 كلذو ىنعملا ماهفإو ءاجهلا دوجو نع ةرابع فرعلا يف سانلا مالك همالك ىنعم نوكي ذئنيحو

 . ادسفم نوكيف ةريثك سانلا مالك نم نوكيف ةدايزلا فورح نم نافرح هيف يذلا مالكلا يف ققحتي

 . ةتكنل الإ زاجملا ىلإ ةقيقحلا نع لدعي الو ةينثتلا دارأو عمحجلا ركذي انه اه يعاد ال: تلق
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 نإو امهدنع دسفي نأ يغبني فورحلا هب لصحو « هيلإ اعوفدم نكي مل نأب رذع رغب حنحنت نإو
 ءاشجلاو ساطعلاك وفع وهف رذعب ناك

 مل نآب) :م هلوقب رذع ريغل هلوق رسفو ‹«حأ حأ لوقي نأ حنحنتلا :ش ( رذع ريغب حنحنت نإو ) :م

 هنكي ال ذئتيح هنأل عبطلا ثوعبم ناك نأب هيلإ ًرطضم نكي مل نآب يأ :ش ( هيلإ اعوفدم نكي
 هنأل ءةالصلا عطقي ال توصلا نيسحتل حنحنتلا : مالسإلا خيش لاقو . دسفت الف هنع زارتحالا
 . ةءارقلا نم ناكف ةءارقلا حالصإلل

 يف امك حنحنتلا ىلإ عجري هب يف ريمضلاو ‹ ةيلاح ةلمج :ش ( فورحلا هب لصح دقو ) :م

 دنع يأ نأ باوج امهدنع دسفي نأ يغبني (۸ : ةيآلا ةدئاملا) € ىوقتلل برقأ وه اولدعا :  هلوق

 اوفلتخا خئاشملا نأل «يغبني لاق امإ :ليق :لمكألا لاقو . - هللا امهمحر-دمحمو ةفينح يبأ

 . ةءارقلل توصلا حالصإل حنحنتلا ناك اذإ اميف

 ليعامسإ هيقفلا ناكو « ةءارقلا ىنعم هنأل دسفت ال :ةمئألا سمشو مالسإلا خيش لاق

 مزلتسي ال خئاشملا فالتخا نأل «رظن هيفو ةاجهم فورح هنأل امهدنع ةالصلا عطقي لوقي دهازلا

 خئاشملا فالتخا لجأل تلقق كلذك خئاشملا فالتخا نم عضوم يف باتكلا اذه يف عقولو «كلذ

 لصح اذإ امهدنع لصألا نأل ءامهدنع دسفي نأ يغبني ظفل ركذو « باتكلا يف باوحجلا عطقي مل

 نيسحتل ناك ءاوس دسفت ال ةاجهملا فورحلا هب رهظت [مل]نإو ء«دسفت نأ ةاجهملا فورخلا هب

 عقي ال نأ باتكلا نم عضولا اذه عوقو مدع نم مزلي الو .كلذب هرظن عفدنيو هريغ وأ توصلا

 فورح هب لصحو : لاق هنأل ءرظن هيف اًضيأ امهدنع هلوق يف :لمكألا لاقو «عضوملا اذه يف

 . رکذلاب امهدارفاإلل هجو الف انبهذمک ذئنیح هبهذمو ‹عمجلا ظفلب

 ‹«خياشملا فالخ رذعلا مدع اذه يف نأل ءروكذملا ليصفتلا ىلع ءانب امهدنع لاق امنإ : تلق

 لمح نإف - هلوقو « انركذ امل باوجلاب عطقي مل نكلو امهدنع عطقي هنأ ىلإ امهدنع هلوقب راشأف

 . بيرق نع هباوج رم دق يناثلا رظنلا عفدنا - ةينثتلا ىلع اًضيأ انه اه عمجلا

 رحبلا رصتخم)» يفو « خفنلا يف امك نالوق فورح هل رهظ نإ حنحنتلا يف يعفاشللو

 مل ةالصلا يف هنأ هريغ مالعإلا وأ هقلح يف ةنوشخلا ببسبو « هركي ببس ريغب حنحنتلا : (طيحللا

 مامإلا ًاطخأ ولاذكو «دسفي ال هل اهيبنت حنحنتف ةسماخلا ىلإ مامإلا ماق ولو «هركي ملو دسفي

 اهنالطب يفف صخش عامسإ ادصاق حنحنت ولو «دسفيال باوصلا ىلإ يدتهيل يدتقملا حنحنتف

 نم اراتخم ناك اذإ نافرح هيف ناب نإ ةيعفاشلا دنع هوجولا حصأ يف لطبتو «ةيكلاملا دنع ناتياور

 . ةجاح ريغ

 ال ينعي :ش ( وفع وهف ) :م لاعس هل نوی ناب :ش ( رذعب ) :م حنحنتلا يأ :ش ( ناک نإو ) :م

 :ش ( ءاشجلاو ساطعلاك ) :م اوفع لعجف قحلا هل نم لبق نم ءاج هنأل فورح هب لصح نإو دسفي
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 فورح هب لصح اذ

 ساطعلا نم دحاو لكب لصح اذإ يأ :ش ( فورح هب لصح اذإ ) :م أشجت وأ سطع اذإ هنأ هب دارأ

 امأو ء«يباتعلا ىواتف» يف اذك ةاجهم فورح هل رهظ نإ بؤاشتلا اذكو «دسفيال هنإف ءاشجلاو

 اقافتا دسفت ال عمسي ال اخفن ناک نإ هدوجس عضوم نم بارتلا خفني ني :(ةريخذلا» يف لاقف خفنلا

 . امهدنع دسفي عسي ناک نإو « سفتتلاک هنأل

 ريغو فيو فتو فأ وحن ءةاجهم فورح هل نوكيام عومسملا نأ خياشملا ضعب نظو : لاق

 نوكي نأ عومسملا خفنلل طرتشي مل مهضعبو «يناولحلا ةمئألا سمش لام هيلإو ءهفالخب عومسملا

 دسفي ال ًالوأ :لوقي -هللا همحر- فسوي وبأ ناکو « هداز رهاوخ بهذ هیلإو «ةاجهم فورح هل

 نمل اًمتو اًقأ لئاقلا لوقكو «ةيآلا ىف امك «رجضتلاو ةهاركلا راهظإ ىنعي «فيفأتلا هب دارأ اذإ الإ

 اذإ امأ« تلام امنيأ حيرلا عم لام اذكهو اذكه حيرلا تلام نإ تلاز ةعاس هنع تبغ نإ هب هيدي
 . لاح لکب عطقي ال :لاقو ‹« عجر مث عطقي ال بارتلا نم هتیقنتو هدوجس عضوم فیظنت هب دارأ

 لوقل هتالص هب دسفت اضیآ لاقو ««ينغملا» يف ف هاكح مالكلا ةلزنمب يدنع خفنلا : دمحأ لاقو

 «(هننس» يف روصنم نب ديعس هاور « ملكت دقف ةالصلا يف خفن نم :-هنع هللا يضر- سابع نبا

 سيلو ةالصلا عطقي لوقأ الو ههركأ : لاق هنعو -هنع هللا يضر- ريبج نب ديعس نع هلثمو

 هل لاقف هدوجس يف خفن حابر هل لاقي مالغ «مامإلا »يفو « نالوق خفنلا يف كلام نعو «مالكب

 . مالك اهيف قرط نم مامإلا يف هركذ « ملكت دقف خفن نم نأ تملع امأ حابر اي مالسلا هيلع

 -هللا همحر- فسوي يبأ دنع هتالص دسفت ال اًمفخم فأ ىلصملا لاق اذإ «طيحملا» ىفو

 دسفت امهدنعو خياشملا فالتخا هيف نوكي نأ يغبني اددشم فأ لاق اذإو « خياشما نيب فالخالب

 ىلص هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع يور امي فسوي وبأ جتحاو . اعيمج ددشملاو ففخملا يف ةالصلا

 ‹ مهيفانأو مهبذعت ال كنأ يندعت ملأ [ بر يأ ]» : لاقو « هدوجس يف خفنو فوسكلا ةالص

 نوکي ال نآو « يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور «نورفغتسي مهو مهبذعت ال كنأ يندعت ملأ

 يف ناك - مالسلا هيلع - يبنلا خفن نأ يراخبلا ىقتلم يفو اهدرسي ال خفانلاو درسي ىتح اًمالك

 ام فأ يف اوركذ دقو تابثألا تاقثلا لقن : لاق «فوسكلا ةالص نم هغارف دعب ةاجانملا دوجس

 اهب قطنلا يف اهجو نيعبرأ ىلع ديزي
 فآ يهو اهريغو ذاوشلا يف اهب ءیرق دقو يجاحلا مساق يبأل٤ لمجلا حرش يف للحل ا» يفو

 نيب ثلاثلاو ةلامإب يناثلاو ةلامإ ريغب لوألا اف اف وف يفأ اقا ٴفأ فأ خفانلاو فأ فأ فأ فأ فأ

 لمعتسم ظفل وهو لاق اوفأ يفأ فأ فأ ةغل نورشعو نانثا هذهف لاق هفأ هفأ افأ اوفأ يفأ نيب

 . رذقتسي ام لکلو هنم رجضی امع باوج

 خسولو فأ نذألا خسول لاقيو «مجاربلا خ خسول فتو ءرفاظألا خسول مسا فأ نإ : ليقو
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 يف يرجي هنأل ؛ هتالص تدسف ةالصلا يف وهو « هللا كمحري : رخآ هل لاقف « سطع نمو

 ىلع «هلل دمحلا» : عماسلا وأ سطاعلا لاق اذإ ام فالخب « مهمالك نم ناكف « سانلا تابطاخم

 ؛اولاق ام

 ؛راوطلا» بحاص لاقو « هدنع عطقي سيل لوقلاف هلوقب ةباد قاس ول «ةريخذلا» يفو « فت رفظلا

 . طرتشي اندنعو «فورحلا هيف طرتشي الو «هتالص لطبت بارغلاك قعز وأ ريمحلاک قهن ول

 نأ لاحلا يأ :ش ( وهو هللا كمحري ) :م رخآ صخش يأ :ش ( رخآ هل لاقف سطع نمو ) :م

 بطاخت يف يرجي ) :م هللا كمحري هلوق نم يأ :ش ( هنأل هتالص تدسف ةالصلا يف ) :م رخآلا

 ام فالخب ) :م ‹ هتالص دسفت هب ملکتی دقف [. ٠ . ]سانلا ناك نإف :ش ( مهمالك نم ناکف سانلا

 هريغل اباطخ نكت مل اهنأل « هتالص دسفت ال هنإف يسفن اي هللا كمحري هسفنل :ش ( سطاعلا لاق اذإ

 . ادسفم نكي ملف سانلا مالك نم ربتعي مل

 دسفت ال هلل دمحلا ةالصلا يف عماسلا لاق ام فالخب يأ :ش ( هلل دمحلا عماسلا وأ ) :م

 ىلإ :ش ( اولاق ام ىلع ) :م هلوقب راشأو سانلا مالك نم نكي ملف ًاباوج لمعتسي ال هنأل «هتالص

 يفو « هلل دمحلا هلوقب باوجلا دارأ نم ةالص داسف يف اوفلتخا مهنإف خياشملا نم ضعبلا فالح

 كرح ولف دسفت ال ةفينح يبأ نع هناسل كرحي الو « هسفن يف سطاعلا هللا دمح ول «طيحملا»

 الف باوجل ا ةدارإ ريغ نم باوثلا ءاجر ىلع هلل دمحلا عماسلا لاق ول «يباتعلا ىواتف» يفو «دسفت

 . كسفت

 دعب دمحي هنأ: دمحم نعو « هماهفتسا دارأ نإ دسفت : نسحلا ةياور نم ةفينح يبأ نعو

 ناطيشلا مسا عمس ولاذكو دسفت هيلع ىلصو مالسلا هيلع يبنلا مسا عمس ولو «غارفلا

 نذؤملا باجأ ولو « نآرقلا يف هنأل دسفت ال فسوي يبأ لوق ىلع ليقو « دسفت هللا هنعل: لاقف

 يح لوقي ىتح دسفت ال : ىواتفلا يفو « فسوي يبأل اًقالخ دسفت هنأ يلاقبلا ركذ نذأ ولو دسفت

 سطاعلا تمش ولو « الف الإو تدسف ةالصلا جراح هداتعا ول ىرأ و أ معن لاق ولو ةالصلا ىلع

 لاق هبو هسفن يف ىلاعت هللا دمحي سطاعلاو دمحمو ةفينح يبأ نع ةياور يف الإ دسفي ال ديمحتلاب
 . توكسلا نسحألا: كلام نعو « نسحأ هك رتو كلام

 هتمشف امهدحأ سطع نايلصم «درفنملا ريخيو « ديمحتلا يدتقملا رسي فسوي يبأ نعو

 ‹«سطاعلا تمشي ال كلام لاقو « يناثلا نود هباجأ هنأل سطاعلا ةالص تدسف نيمآ الاقف ثلاث

 نع ارشب رداون» يفو . هنع ةراشإلاب مالسلا در فالخب لفن الو ضرف يف ةراشإب دري ال هتمش ولف
 مامإلا فلخو «هب نكمأ ءاش نإو دمحلاب ًرسأ ءاش نإ سطع اذإ هدحو يلصملا نأ فسوي يبأ

 . تكسي نأ نسحألا «تاعقاولا» يفو هناسل هب كرحي
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 ريغ ىلع يلصملا حتفي نأ هانعمو ‹ دسفت هتالص يف هيلع حتفف حتفتسا نإو « اباوج فراعتي مل هنأل

 ‹ سانلا مالك سنج نم ناكف ملعتو ميلعت هنأل ؛ همامإ

 يف باوجب سيل ينعي :ش ( ًاباوج فراعتي مل ) :م هلل دمحلا لوق نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 .فرعلا

 نأ نم معأ وهو «يلصملا ىلإ عجري هيف ريمضلاو لعافلا ةغيص ىلع :ش ( حتفتسا نإو ) :م
 اه هنم دارملا نكلو «هريغ مامإ وأ هسفن مامإ نوكي نأ لمتحي اضيأ مامإلاو ءادرفنم وأ اًمامإ نوكي

 حتفف يأ ًضيأ لعافلا ةغيص ىلع :ش ( هيلع حتفف ) :م لمأتملا ىلع ىفخي ال ام ىلع همامإ ريغ انه

 ريغ ىلع حتفي نأ هدارمو < حافلا ةالص يأ :ش ( هتالص تدسف هتالص يف ) :م حتفتسملا ىلع

 ىلع هحتف نأل يأ :ش ( هنأل همامإ ريغ ىلع يلصملا حتفي نأ هانعمو ) :م هلوقب كلذ ىلإ راشأو «همامإ

 . ادسفم نوكيف :ش ( سانلا مالك نم ناکف ملعتو ميلعت ) :م همامإ ريغ

 . ةيلقعلا ةمسقلا بسحب ماسقأ ةعبرأ ىلع حاتفتسالا نأ ملعا مث

 . هيف نحن اميف سيل اذهلو « ةالصلا يف حتافلاو حتفتسملا نوكي ال نأ : لوألا

 نوكي نأب ةذحتم ةالصلا نوكت نأ امإ ولخي ال مث ةالصلا يف امهنم الك نوكي نأ : يناثلا

 لك ةالص دسفت ال ثلاثلا مسقلا وه يذلا لوألا يفف « نوكي ال وأ ًامومأم افلاو امامإ حتفتسملا

 ملعتو ميلعت هنأل امهنم دحاو لك ةالص دسفي عبارلا مسقلا وه يذلا يناثلا يفو «امهنم

 ةيآلا : ةرقبلا ) € نوحتفتسي لبق نم اوناكو  ىلاعت هللا لاة « راصبتسالاو حتفلا بلط حاتفتسالاو
 حتفلا هباط يلصملا حاتفتساو « ادارم امهنم دحاو لك نوكي نأ زوجيو « نورصبتسي يأ .(4

 لوق ةلزنم لزني حتفلا نأل ادسفم نيينعملا نم دحاو لك «رصحلا ببسب فقوت ثيح هلاح ةلالدب

 لودعلا عقو نكلو هلزنم لزانلا اذكف دسفم هب حيرصتلاو « اذه هدعبف اذه ىلإ تهتنا اذإ لئاقلا

 وهو صنلاب ايدتقم افلاو اًمامإ حتفتسملا ناك نأب امهتالص تدحتا اذإ اميف ليوأتلا اذه ةيضق نع

 لاق غرف املف« هيلع سبتلاف ةالص اَب يبنلا ىلص» : لاق هنأ -هنع هللا يضر-رمع نبا نع يور ام

 . 'نابح نباو دواد وبآ هاور« « يلع اهحتفت نأ كعنم امف : لاقو « معن :لاق؟ انعم تدهشأ يبأل

 نبا نع حص دقو . "ايي هللا لوسر دهع ىلع ةمئألا ىلع حتفن انك :سنأ نع مكاحلا یورو
 ماعطتسالاو < همعطأف مامإلا كمعطتسا اذإ هنع هللا يضر يلع :لاق :لاق يملسلا نمحرلا دبع

 نقل :الاق امهنأ نيريس نباو نسحلا نعو « ةثاغتسالا ىنعم يف امهكارتشال حاتفتسالا نع زاجم

 ركذ يف ذخأف هيلع تحتفف ددرتف رمع نبا انب ىلص لاق عفان نعو « هب سأب ال ءاطع نعو « مامإلا

 دبعو نمحرلادبع نب ديمح هاورو :لاق مث . هيبأ نع ملاس نع ءالعلا نب هللا دبع نع ۲٠۲( /۳) يقهيبلا هاور (۱)

 . يبأ ةيصو يف ًالسرم يب يبنلا نع ىزبأ نب نمحرلا
 . حيحص هدانسإو سنأ نع ديمح نع غيزب نب هللا دبع نع ۲۱۲ /۳) يقهيبلا هاور (۲)
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 يف طرتشي ملو « هنم ليلقلا ىفعيف ةالصلا لامعأ نم سيل هنأل ؛لصألا يف راركتلا طرش مث

 ادسفم اًمالك نكي مل همامإ ىلع حتف نإو « لق نإو عطاق هسفنب مالكلا نأل ؛ ريغصلا عماجلا

 ىلع حتفلا يونيو ىنعم هتالص لامعأ نم اذه ناكف هتالص حالصإ ىلإ رطضم هنأل ؛ اًتاسحتسا

 ةءارقلا نود همامإ

 ىلع حتف نإ : ةفينح وبأ لاق : ةمادق نبا لاقو . روهمجلا لوق وهو هننس» يف ةبيش يبأ نبا كلذ

 . هتالص تلطب مامإلا

 ال ًالصأ مامإلا ىلع حتفلا زوجي ال نأ ىنعمب : يزارتألا لاقو . حيحصب سيل اذه : تلق

 ال يلع اي » لب هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر- يلع نع ثراحلا نع قاحسإ نبا نع يور

 . '« ةالصلا يف كمامإ ىلع حتفت

 نم قاحسإ وبأ عمسي مل :لاقو «نتسلا» يف دواد وبأ هنعط هيف نوعطم ثيدح كاذ : تلق

 . اهنماذه سيل ثيداحأ ةعبرأ الإ ثراحلا

 ىیورامو لوقي نأ يغبني ناكو « ةدئاف الب مالكلا ليوطت اذه لثم داريإ نم هدصق ناك : تلق

 يلع نع حص دق اًضيأو « فيعض ثراحلا نأل حيحص ريغ هرخآ ىلإ . . . يلع نع ثراحلا

 . هانرکذ دقو اذه فالخ

 ركذو «طوسبملا »يف يأ :ش ( لصألا يف ) :م ةرم ريغ حتفي نأ وهو :ش ( راركتلا طرش مث ) :م

 نأل يأ :ش ( هنأل ) :مدسفت ال رركتي مل ام هنأ ىلإ ةراشإ اذهو « هتالص تدسف ةرم ريغ حتف اذإ هيف

 . نيتوطخلاو ةوطخلاك :ش ( هنم ليلقلا ىفعيف ةالصلا لامعأ نم سيل ) :م راركتلا

 (لق نإو عطاق هسفن مالكلا مكح نأل « ريغصلا عماجلا» يف ) :م راركتلا يأ :ش ( طرتشي ملو ) :م

 . هسفنب ادسفم نوكي حتفلا يأ :ش

 سايقلا نأل «ناسحتسالا ثيح نم يأ :ش ( اًتاسحتسا اًمالك نكي مل همامإ ىلع حتف نإو ) :م

 دسفت ال أرقي مل وأ ةالصلا هب زوجت ام رادقم مامإلاأرق اذإ هنأ ىلع ليلد اذه قالطإو « هابأي

 ام رادقم مامإلاآرق نإو :لاقو هاواتف يف ناخ يضاق هركذ ام اذه ديؤيو ذخألاو « حتفلاب امهتالص

 دسفت هنأ حيحصلاو هيف اوفلتخا يدتقملا حتف ىتح ىرخأ ةيآ ىلإ لقتني ملو فقوت هنأ الإ زوجت

 . هيف مالكلا ديزم ءيجي بيرق نعو مهتالص دسفت ال مامإلا ذخأ نإو « جتافلا ةالص

 نم ) :م حتفلا يأ :ش ( اذه ناكف هتالص حالصإ ىلإ رطضم ) :م مامإلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 لامعأ نم ةءارقلاو « ةءارقلاب لاغتشا هنأ دارأو « ىنعملا ثيح نم يأ :ش ( ىنعم هتالص لامعأ

 نم عونغ هنأل :ش ( ةءارقلا نود همامإ ىلع ) :م حتفلا افلا يوني يأ :ش ( حتفلا يونيو ) :م ةالصلا

 )١( مهتم وهو روعألا ثراحلا هيفو : تلق .



 ةالص دسفت ىرخأ ةيآ ىلإ لقتنا مامإلا ناك ولو اهنع عونمب هتءارقو هيف صخرم هنأل« حيحصلا وه
 يغبنيو« ةرورض ريغ نم نقلتملاو نيقلتلا دوجول هلوقب ذخأ ول مامإلا ةالص دسفتو حتافلا

 ةيآ ىلإ لقتني وأ هناوأ ءاج اذإ عكري لب ؛ هيلإ مهئجلب ال نأ مامإللو « حتفلاب لجعي ال نأ يدتقملل

 - دمحمو ةفينح يب دنع دسفم مالك اذهف هللا الإ هلإ الب ةالصلا يف الجر باجأ ولو . ىرخأ

 فالخلا اذهو ادسفم نوكیال - هللا همحر - فسوي وب لاقو - هللا امهمحر

 حتفلاب يوني هنإ : خياشملا ضعب لوق نع هب زرتحا يأ :ش ( حيحصلا وه ) :م حتفلا نود ةءارقلا

 . ةالصلا نم سيل المع ارشابم نوكي الئل ةوالتلا همامإ ىلع

 ( هيف صخرم ) :م حتفلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م حتفلا يوني لب وهس اذه : يسخرسلا لاقو

 . ةالصلا حالصإال :ش

 مامإلا ناك ولو ) :م ةءارقلا نع يأ :ش ( اهنع عونم ) :م يدتقملا ةءارق يأ :ش ( هتءارقو ) :م

 حتفلا ىلإ ةرورضلا مدعل هلوقب مامإلا ذخأي مل نإ ةصاخ :ش ( حتافلا ةالص دسفت ىرخآ ةيآ ىلإ لقتنا

 :م افلا نم :ش ( نيقلتلا دوجول ) :م افلا لوقب يأ :ش ( هلوقب ذخأ ول مامإلا ةالص دسفتو ) :م

 . حتفلا يأ :ش ( ةرورض ريغ نم ) :م مامإلا نم :ش ( نقلتملاو)

 (هيلإ مهئجلي ال نأ مامجالو ) :م حاتفتسالا ناكمإل :ش ( حتفلاب لجعي ال نأ يدتقملل يغبنيو ) :م

 كلذ لعفي نأ هل يغبني الو « ةيآلا رركي وأ رصحلا ديقي اتكاس فقي نأ ءاجلإلاو حفلا ىلإ يأ :ش

 همالکو «ةالصلا هب زوجتام رادقم أرقي نأ وهو عوكرلا ناوأ يأ :ش ( هناوأ ءاج اذإ عكري لب ) :م

 ربتعا اهضعب يفو «بابحتسالا ربتعا اهضعب يفف هيف ةياورلا فالتخال « هيف لصف مهضعبو قلطم

 روصتي هنكلو ةقيقح احالصإ ناك نإو حتفلا نأل :ش ( ىرخآ ةيآ ىلإ لقتني وأ ) :م ةءارقلا ضرف اهيف
 ول «يشاترمتلا عماج» يفو « «ناخ يضاق»و «« طيحملا» يفاذك هركيف ميلعتلاو ملعتلا ةروصب

 . هيف اوفلتخا هيلع حتفف ةالصلا هب زوجت ام رادقم أرق امدعب حتفتسا

 ةالص دسفت ال هنأ حصألاو «لكلا ةالص دسفت ماسإلا ذخأ ولو هتالص دسفت :ليقف

 . هتالص حالصإ هيف ناكف ادسفم نوكي ام هناسل ىلع يرجي ابر حتفي مل ول هنأل دحأ

 دنعو ‹ دسفت الو ءاسأ دقف لعف نإو همامإ ىلع حتفي نأ دحأل يغبني ال ةفينح يبأ نعو

 . هب سأب ال : كلامو يعفاشلا

 عم له هدنع ليق نأب :ش ( هللا الإ هلإ الب الجر ةالصلا يف ) :م يلصملا يأ :ش ( باجأ ولو ) :م

 لاق هبو :ش ( دمحمو ةفينح يب دنع دسفم مالك اذهف ) :م هللا الإ هلإ ال نأ باجأف «رحأ هلإ هللا

 . دمحأو كلام

 يأ :ش ( فالحل ا اذهو ) :م يعفاشلا لاق هبو :ش ( ادسفم نوکی ال : فسوی وب لاقو) :م
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 جرخم مالكلا جرخأ هنأ امهلو « هتميزعب ريغتي الف هتغيصب ءانث هنأ هل « هباوج هب دارأ اذإ اميف

 حبحصلا يف فالخلا ىلع عاجرتسالاو تيمشتلاك اًباوج لعجيف هلمتحي وهو باوجلا

 دارأ اذإ امهدنعف «لجرلا كلذ باوج يأ :ش ( هباوج هب دارأ اذإ اميف ) :م مهنيب روكذملا فالخلا
 هتالص دسفت ال فسوي يبأ دنعو « الف ةالصلا يف هنأب مالعإلا دارأ نإو « هتالص دسفت باوجلا
 لوق يأ :ش ( هنأ ) :م -هللا همحر -فسوي يبأل يأ :ش ( هل ) :م « مالعإلاوأ باوجلا دارآ ءاوس
 مالك نم نوكي الف هفصول ءانث يأ :ش ( هتيزعب ريغتيالف هتغيصب ءانث ) :م هللا الإ هلإ الب بيجا
 دمحمو ةفينح يبأل يأ (امهلو ) ةيزعلاب ءانثو اركذ نوكي ال سانلا مالك نأ امك هتينب سانلا
 باوجلا يأ ( هلمتحي وهو ) ميملا مضب ( باوجلا جرخم مالكلا جرخأ ) بيجملا اذه نأ يأ :ش(هنأ):م
 هيلولدم ذخأ نييعت زوجي كرتشملاو كرتشملاك ناكف باوجلاو ءانثلا لمتحي هنأل همالك لمتحم
 دقو باطخلا لمتحيو هتغيصب ركذ هنأ كش ال هنإف ( تيمشتلاك ًاباوج لعجيف) :م ةيزعلاو دصقلاب

 . سطاعلا باطخ هب دصق نيح سانلا مالكب مالسلا هيلع يبنلا هقحلأ

 ىلع نذأتسا نيح دوعسم نبا باوج يف لاق] مالسلا هيلع هللا لوسر نأ يور : تلق نإف
 باجأ :تلق . هتالص دسفي ملو هباوج دارأ « نينمآ مالسب اهولخدا ةالصلا يف [ي وهو لوخدلا
 هب دارأ هنأ لمتحيو عضوملا اذه ىلإ ةءارقلاب ىهتنا هنأ ىلع لومحم هنأب يسخرسلا ةمئألا سمش
 . ةالصلا يف هنأ مالعإلا

 سطاعلا تيمست ؟حاحصلا» يفو ديدشتلاب لعف نزو ىلع تّمش نم ردصم تيمشتلاو
 ‹ ةجحىلاو دصقلا وهو تمسلا نم ذوخأم هنأل نيسلاب رايتخالا : بلعث لاقو . نيشلاو نيسلاب

 مالك نم راص ًاًباوج تيمشتلا عقو املو « رثكأو مهمالك يف ىلعأ ةمجعملا نيشلا : ديبع وبأ لاقو
 دسفت - باتكلا ذخ ىيحي اي - ییحی همسا لجرل لاق ول اذهلو ىلاعت هللا ركذ هيف ناك نإو سانلا

 «-اذه نع ضرعأ فسوياي- : فسوي همسا لجرل لاق اذإ اذكو باطخل ا هب دارأ هنأل هتالص

 لاق ول اذكو « ديشم رصقو ةلطعم رئبو ةالصلا يف وهو لاقف تررم عضوم يأ نم هل لاق ول اذكو
 . اهلك هوجولا يف هتالص دسفت - انعم بكرا ينب اي - ةنيفسلا جراخ [وهو] هنبال

 اذكو ةبيصملادنع نوعجار هيلإ انإو هلل انإب لوقلا وهو أدتبم عفرلاب :ش ( عاجرتسالاو ) :م
 اذإ ينعي امهنيبو فسوي يبأ نيب روكذملا فالخلا يآ :ش ( فالحخلا اذه ىلع ) :م هربخو عيجرتلا
 يبأ دنعو هتالص دسفت امهدنعف« نوعجار هيلإ انإو هلل انإ ةالصلا يف باجأف تام االف نأ ربخأ
 . دسفت ال فسوي

 عاجرتسالا ةلأسم لاق هنإف لضفلا لوق نع زارتحالا ىلإ :ش ( حيحصلا يف ) :م هلوقب راشأو
 بيرغ يفو «دسفت الإو دسفت ال نآرقلا ةءارق عاجرتسالا دصق نإ يعفاشلا لاقو . قافولا ىلع
 نم ناسنإ طقس وأ عجرتساف ةبيصمب ربخأ وأ نيمآ يلصملا لاقف حلاصل وأ ملاظ ىلع ىعد : ةياورلا
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 ةبئان مكدحأ تبان اذإ» : مالسلا هيلع هلوقل ؛ عامجإلاب دسفت مل ةالصلا يف هنأ همالعإ هب دارأ نإو

 . حبسيلف ةالصلا يف

 وأ يلصملا رثع ولو« امهلوق لئاسملا سنج يف حيحصلاو «دسفت مل هبوث رج وأ حنحنت وأ عجرتسا

 رهظلا يف ةثلاثلا ىلإ مامإلا ماق ولو «سانلا مالك نم هنأل امهدنع دسفي هللا مسب لاقف عجو هباصأ

 . امهدنع دسفت يخركلا لاقو « دسفت ال ليق هللا ناحبس يدتقملا لاقف دعقي نأ لبق

 يف هنآ لئاقلا لجرلا كلذ مالعإ بيجا دارأ نإو يأ :ش ( ةالصلا يف هنأ همالعإ دارأ نإو ) :م

 بان اذإ مالسلا هيلع هلوقل ) :م ةمئألا نيب :ش ( عامجإلاب ) :م هتالص يأ :ش ( دسفت مل ) :م ةالصلا

 دعس نب لهس نع ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( حبسيلف ةالصلا يف ةبئان مكدحأ

 اغنإو « هيلإ تفتلا حبس اذإ هنإف حبسيلف هتالص يف ءيش هبان نم هيفو ًالوطم - هنع هللا يضر-

 . ءاسنلل قيفصتلا

 نأ قيفصتلاو «رهدلا بئاون ةدحاو ةبيصملا ةبئانلاو « تباصأ اذإ يأ - تبان اذإ - هلوق

 اهيبش نوكي اليك امهنطابب برضت ال «و ىرسيلا اهفك نطاب ىنميلا اهفك رهاظب ةأرملا برضت

 . بعللاب

 حفصيلو لاجرلا حبسيلف ةالصلا يف ءيش مكبإان اذإ » : لاق مالسلا هيلع يبنلا نع «نتسلا» يفو

 .  ءالا

 ىلع امهدحأ برضو ةوكلا يتحفص نم ذوخأم ديلاب قيفصتلا حيفصتلا : يباطخلا لاقو

 يفو . دسفت ال ةالصلا يف هنأ ًامالعإ حبسف ًاناسنإ يلصملا ىدان اذإ «طيحملا» يفو . ىرخألا

 . حبسي نأ بحتسملاو ةالصلا يف هنأ هملعي ربك ول اذكو «تاعقاولا»

 مل اهفرصيل هديب ىموأ وأ هللا ناحبس لاقف يلصملا يدي نيب ةيراج ترم «طوسبملا »يفو

 نأ بحتسلملا : لاق نم مهنمو ةيافك امهنم ذخأن انإف ةراشإلاو حيبستلا نيب عمجي الو « هتالص عطقي

 : يبرعلا نب ركب وبأ لاقو « ةأرملاو لجرلا ينعي حبسي امهالك : كلام لاقو . كلذ نم اًئيش لعفيال

 . ةالصلا بساني ال قيفصتلا يفارقلا لاقو . هيلع عمجملا ثيدحلا هتفلاخمل حيحصب سيلو

 هب دارأو باجأف نذؤملا عمس ولو« هعرش دقو هتبسانم ىلإ عرشلا رظني ملو دودرم اذه : تلق

 يح لاق اذإ فسوي يبأ دنعو نذأ ول اذكو « دسفت ال دري مل نإو دسفت ةين هل نكي ملوأ باوجلا

 ‹ دسفت ال هيلع ىلص نإو « دسفت هيلع ىلصف مالسلا هيلع يبنلا مسا عمس ولو دسفت ةالصلا ىلع

 حبس وأ ىعد ولو « نآرقلا نم هنأل ال الإو دسفت هل ةداع كلذ ناك اذإ معن هناسل ىلع یرج ولو

 )١( يراخبلا يف وه لب : تلق )/  )۹٤هركذ ىلوألا ناكف . < مهب ىلصي نم ةعامجلا دقت باب » ملسمو .
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 يف هعورش حص هنألرهظلا ضقن دقف عوطتملا وأ رصعلا حتتفا مث ‹ رهظلا نم ةعكر ىلص نمو

 ‹ هنع حرخیف هریغ

 اهيأ اي # هلوق يلصملا عمس ««هقفلا عماوج» يف يباتعلا هركذ دسفت هنأ فسوي يبأ نعف ةيسرافلاب
 نم هنأل دسفت ليق لعف ولو لعفي ال نأ ىلوألاف يديس اي هركذ كيبل لاقو هسأر عفرف 4 اونمآ نيذلا
 باذعلاوأ ةمحرلا ةيآ مامإلاأرق ولو « ءاعدلاو ءانثلا ةلزنمب هنأل]دسفت ال ليقو « سانلا مالك
 الإ ةوق الو لوح ال لاقف ناطيشلا هل سوسو ولو ءاسأ دقو [ دسفت ال هللا قدص يدتقملا :لاقف
 . دسفت ايندلا رمأ يف «دسفت ال ةرخآلا رمأ يف ناك نإ هللاب

 ملألاو عجولا نم هقحلي امل هللا مسب طاطحنالاو مايقلا دنع لوقي ضيرملا :؟تاعقاولا» يفو
 دنع دسفت هللا مسب لاقف برقع هتغدل ولو دسفت ال ليقو دسفت ليق «يتفمل ا ةينغ» يفو ٠ دسفت ال

 دنع لاق ولو «مهدنع دسفت اهوحنو یمحلل نآرقلا نم ءيشب هسفن ذوع ولو «دمحمو ةفينح يبأ

 قيرشتلا مايأ يف ةالصلا يف لاق ولو «ينانيغرملا هلك كلذ ركذ دسفت هللا كبرو يبر لالهلا ةيؤر
 دنع هتالص دسفت نيمآ لاقف نيلاضلا الو مامإلا نم يدتقملا ريغ يلصملا عمس ولو دسفت ال ربكأ هللا
 . دسفت ةالصلا يف سيل لجر ءاعدب نمأ ول « ةريخذلا »يفو «دسفت ال ةفينح يبأ نعو «نيرخأتملا

 حتتفا مث ) :م رهظلا ةالص نم ةعكر لجر ىلص اذإ ينعي :ش ( رهظلا نم ةعكر ىلص نمو ) :م

 هنأل رهظلا ضقن دقف ) :م عوطتملا حتتفا وأ :ش ( عوطتملا وأ ) :م اناث احاتتفا هل حتتفا ينعي :ش (رصعلا

 حص خسنلا ضعب يفو « عوطتلاو رصعلا ريغلاب دارأو رهظلا ريغ يف يأ :ش ( هريغ يف هعورش حص
 يف هعورش حص هنأل رهظلا نع يأ :ش ( هنع جرخيف ) :م عوطتلا وأ رصعلا يف يأ هيف هعورش

 ةرورض نمو «ةرورض رهظلإ نم ةادؤملا ةعكرلا تضقتنا هعورش حص اذإف ‹ عوطتلا وأ رصعلا
 . يناثلا عيبلل اًقانئتساو لوألا عيبلل اًضقن رخآ نمش اعيابت اذإ نيعيابتملا ةلزنب لوألا نع هجورخ

 هيلع بيترت ال نم قح يفاذهو « ديلا عفر ريغ نم ربكأ هللا لاقو رصعلا ىون هنأ هتروصو
 ال رصعلا ىلإ رهظلا نم لقتنا اذإ بيترتلا بحاص نأل نايسنلاب وأ تقولا قيضت وأ تئاوفلا ةرثكب

 يفو . هقح يف رهظلا لبق ارصع دقعنيال رصعلا نأل لفنلا ىلإ لب رصعلا ىلإ القتنم ريصي
 . ناسللاب ركذلا ةينلا عم دب الو «هرهظ ضقتني ال ربكأ هللا لاقو ناسللاب حتتفا : «يفاكلا»

 يوني ربكو ةبوتكملا يف ناك نماذه ىلعو :«ةمئألا سمش»و «يشاترمتلا» يعماج يفو
 يوني ربكف ادرفنم ناك وأ سكعلا ىلع وأ ةعمجلا يوني ربكف رهظلا يف وأ سكعلا ىلع وأ ةلفانلا
 . هتالص نع جرخي ةمامإلل وأ درفتلل ر كف ًآيدتقم وأ ‹ ءادتقالا

 حص مامإلا ةالص يف لوخدلا ىون اذإ درفنملا نإ :امهيلوق دحأ يف دمحأو يعفاشلا لاقو
 ادرفنم ناکول اذکو هتالص نم جرخی اندنعو «همامإ لبق هتیرحتب هلبق یلص ام هئزجیو اهیف هلوخد
 . ةأرما لخادلا نوكي نأ الإ لوألا حاتتفالا ىلع وهف هلجأل اينا حتتفاف لجر هب ىدتقاف

۹ 



 يف عورشلا ىون هنأل ؛ ةعكرلا كلتب ئزتجيو يه يهف ةعكر اهنم ىلص امدعب رهظلا حتتفا ولو
 دنع هتالص تدسف فحصملا نم مامإلا أرق اذإو .هلاح ىلع يونملا يقبو هتين تغلف هيف وه ام نيع

 هركي هنأ الإ « ىرخأ ةدابع ىلإ تفاضنا ةدابع هنأل ؛ةمات يه :الاقو « - هللا همحر - ةفينح يبأ

 بيلقتو هيف رظنلاو فحصملا لمح نأ - هللا همحر- ةفينح يبألو .باتكلا لهأ عينصب هبشت هنأل

 ءريثك لمع قاروألا

 يف يأ :ش ( يه يهف ةعكر ) :م رهظلا نم يأ :ش ( اهنم ىلص امدعب رهظلا حتتفا ولو ) :م

 ( ةعكرلا كلتب ئزتجيو ) :م اهيف وه يتلا ةالصلا يف ةبوسحملا ةعكرلا ريغ يه اهالص يتلا ةعكرلا

 يونملا يقبو هتين تغلف هيف وه ام نيع يف عورشلا ىون هنأل ) :م ىلوألا ةعكرلاب كلتب يفتكيو يأ :ش
 دهع نع جرخي تاعكر ثالث اهدعب ىلص ول ىتح لصاحلا لبصحت یون هنأل :ش ( هلاح ىلع
 هنأل هتالص تدسف ةثلاثلا يف دعقي ملو تضقتنا ىلوألا نأ نظ ىلع ًاعبرأ ىلص ولو «ضرفلا

 . ةريخألا ةدعقلا كرت

 رهظلا يلصأ نأ تيون لاق نأب هناسلب ىون ولامأ . هبلقب ىون اذإو اذه «ةصالخلا» ىفو

 ام تفداص اذإ ةينلا نأ ةروكذملا ةلأسملا ىف لصألاو «ةعكرلا كلتب ئزجي الو ‹ یلص ام ضقنی

 اذه نم نيتلأسملا جرختست نأ كيلعف حصت ال لصاح وه ام تفداص اذإو « حصت لصاحب سيل

 . لصألا

 ديقب سيلو اًقافتا مامإلا ركذ :ش ( ةفينح يبأ دنع هتالص تدسف فحصملا يف مامإلا أرق اذإو ) :م

 نسحلاو بيسملا نبا لوق وهو مزح نبال ىلحملا» يفو لصألا يف هلاق « كلذك درفنملا مكح نأل

 . [يملسلاو] يبعشلاو يرصبلا

 ‹ هنم اريثك وأ اليلق أرق اذإ امهنيب باتكلا يف لصفي ملو اًضيأ ةيرهاظلا بهذم وهو : تلق
 . الف الإو ةحتافلا رادقم مهضعب لاقو « الف الإو هدنع دسفي ةمات ةيآ ردق أرق نإ انخياشم ضعب لاق

 ىلع ليقو مهدنع تدسف ظفح ولو اًئيش نآرقلا نم ظفحي مل نميف فالخلا ليق : «ىبتجملا» يفو

 . سكعلا

 لاق هبو ةمات ةالصلا يأ :ش ( ةمات يه ) :مدمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش (الاقو ) :م

 هقاروأ بلق ول اذكو هركت ال اهنأ يعفاشلا نع يسخرسلا ركذو « هركيو ةعامجو دمحأو يعفاشلا

 ريكذتلاو ةءارقلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م طيسولا يف هلثمو يوونلا هركذ هدنع هتالص لطبت ال اًنايحأ

 ىلإ ) :م تمضنا يأ :ش ( تفاضنا ةدابع ) :م لصألا ىلع اهنأل خسنلا ضعب يفو « روكذملا رابتعاب

 مهنإف :ش ( باتكلا لهأ عينصب هبشت هنأل هركي هنأ الإ ) :م فحصملا يف رظنلا يهو :ش ( ةدابع

 . < مهوقلاخ نكلو دوهيلاب اوهبشت ال » مالسلا هيلع لاقو « مهتالص يف كلذك نولعقي

 [ريثكلا لمعلاو] :ش ( ريثك لمع قاروألا بيلقتو هيف رظنلاو فحصملا لمح نأ ةفينح يبألو ) :م
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 «عوضوملاو لومحملا نيب قرف ال اذه ىلعو « هريغ نم نقلت اذإ امك راصف فحصلملا نم نقلت هنألو

 ناقرتفي لوألا ىلعو

 نوكي فحصلملا ىلإ رظنلا نألو يأ رخآ ليلد :ش ( فحصملا نم نقلت هنالو ) :م ةالصلا دسفي

 :ش ( هريغ نم نقلت اذإ امك راصف ) :م هنم نكتو هذخأ هنم نقلت «بدألا ناويد» يف لاقو . [ادسفم]

 (اذه ىلعو ) :م ادسفم ناكف هريغ ملعم نم نيقلتلا مكحك فحصلملا نم نقلتلا مكح راصف يأ

 نيب يأ :ش ( لومحملاو عوضوملا نيب قرف ال ) :م يناثلا وه يذلا ليلدلا اذه رابتعا ىلعو يأ :ش

 لومحملا وأ عوضوملا فحصملا نم أرق اذإ ىتح هيدي ىلع لومحملاو ءيش ىلع عوضوملا فحصل
 . بارحملا نم أرق اذإ اذكو هتالص دسفت هقاروأ بلقي ملو

 عوضوملا قرتفي يأ :ش ( ناقرتفي ) :م لوألا ليلدلا رابتعالا ىلعو يأ :ش ( لوألا ىلعو ) :م

 اذكو هتالص دسفت ال هقاروأ بلقي ملو هلمحي ملو عوضوملا فحصلملا يف أرق اذإ ىتح «لومحلملاو

 يبأ لوق ىلع اًضيأ زوجي ال : يعدربلا نعو « يخركلا نع يور اذكهو بارحملا نم أرق اذإ

 رظني كلذ عم وهو « بلق رهظ نع هظفحي ناك اذإو . ريثك لمع فورحلا نيب زييمتلا نأل ةفينح
 تفاضنا ةدابع هنألف امهلوق ىلع امأو « زوجي هنأ لاكشإ الف ًأرقيف بارحملا ىلع وأ بوتكملا يف

 هللا يضر- ةشئاع ىلوم ناوكذ ناك : تلق نإف . ملعتلا مدعلف هلوق ىلع امأو « ىرخأ ةدابع ىلإ

 ىلوملاو دبعلا ةمامإ باب يف يراخبلا هركذ « فحصلملا نم أرقيو ناضمر يف ةشئاع مؤي- اهنع
 ام لمحف لمحلل ناك نإ داسفلا نأل اذهو « بلقلا رهظ نع هأرق ول امك هئزجيف نآرقلا أرق هنألو

 ىلع صاعلا يبأ تنب ةمامأو يلصي ناك- مالسلا هيلع - يبنلا نأ ىرت الأ « دسفي ال هنم ربكأ وه

 ىلإ تمضنا ةدابع هنأل زوجي الف رظنلل ناك نإو ماق اذإ اهلمحيو دجس اذإ اهعضي ناكف هقتاع

 بيلقتل ناك نإو دسفي ال وهو بارحملا يف شوقنملا يف رظنلا نم رثكأ نوكي ال هنألو «ىرخأ ةدابع

 . ليلق لمع هنأل رضي الف قاروألا

 ةالصلا يف هعورش لبق فحصلملا نم ارقي ناك هنأ ىلع لومحم وهف حص نإ ناوكذ رثأ : تلق

 رادقم ظفحيف نیعفش لک نیب لعفی ناک هنأب لوؤت لیقو « يلصيف موقي مث هنم نقلتيو هبف رظني يأ
 نأ هانركذ ام ديؤيو «نظ ام لقنف فحصملا نم أرقي ناك هنأ يوارلا نظف «نيتعكرلا يف أرقيام

 ىضرت تناك اهنأ - اهنع هللا يضر- ةشئاعب نظن الو «ةهوركم فحصملا يف ةءارقلا

 - امهنع هللا يضر -سابع نبا نع يورو . ةهوركم ةالصب يلصي نم فلخ يلصتو «هوركملاب
 دواد يبأ نب ركب وبأ هركذ « ملتحم الإ انمؤي نأو فحاصملا يف سانلا مؤن نآب نينمؤملا ريمأ اناهن» : لاق

 هيلع يبنلاب صوصخم هنإ ليقو خوسنم هنإ ليق دقف ةمامأ [ ثيدح] ةصقامأو . . هدانسإب

 زوجي ال هلثمو ةلفانلا يف ناك اذه نأ كلام نع بهشأ نع «ديهمتلا »يف رمع وبأ ركذو «مالسلا

 ملعأ ال ينإ :رمع وبأ لاقو «[ ضرفلا يف ناك هنأ قاحسإ نب دمحم نع ركذو ٠] ضرفلا يف

 نباو بهشأ ىورو لاق اخوسنم امإو « ةلفانلا يفاغل نوكيف هوركم لمعلا اذه لثم نأ اًقالخ
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 أرقي ال فلح اذإ ام فالخب عامجإلاب هتالص دسفت ال هنأ حيحصلاف همهفو بوتكم ىلإ رظن ولو

 لمعلابف ةالصلا داسف امآ مهفلا كانه دوصقملا نأل ؛ دمحم دنع مهفلاب ثنحي ثيح نالف باتك

 ؛ هتالص عطقت مل يلصملا يدي نيب ةآرما ترم نإو « دجوي ملوريثكلا

 . لفنلاو ضرفلا نيب قرفي ملو ةرورضلا ىلع لمحف ةرورضلا ةلاح يف زوجي كلذ لثم نأ عفان

 اهسفن تلغشأ اهنأل « ةئيسم نوكت اذه لثم اهدلوب ةآرملا تلعف اذإف : ةمئألا[ سمش] لاقو

 لمعلا ناك تقو يف ناك مالسلا هيلع هلعفو . دامتعالا ةنس كرت هيفو اهتالص لمع نم سيل اب

 . اهيف ةنسل دامتعالا نكي مل وأ ةالصلا يف ًاحابم

 دارملا سيلو «هريغو هقفلا نم بوتكم ىلإ يلصملا رظن ولو يأ :ش ( بوتكم ىلإ رظن ولو ) :م
 زوجي هنآ هيف دحأل فالح ال همهفو نآرق وهو بوتكم ىلإ رظن ول هنأل « نآرقلا نم بوتكملا هنم
 : مهضعب لاق امع ازارتحا حيحصلاب ديق :ش ( عامجإلاب هتالص دسفت ال هنأ حيحصلاف همهفو ) :م

 نالف باتك أرقي ال فلح اذإ نيميلا ةلأسم ىلع اًسايق « دمحم لوق ىلع هتالص دسفت نأ يغبني

 «ةءارقلا ةلزنمب «مهفلا لعجو مهفلاب هدنع ثنحي ثيح هناسلب أرقي ملو همهف ىتح هيف رظنف
 . امهدنع دسفت ال امك دمحم دنع دسفت ال هنأ حيحصلاو

 اذهب راشأ :ش ( دمحم دنع مهفلاب ثنحي ثيح نالف باتك أرقي ال فلح اذإ ام فالخب ) :م

 :م نيميلا ةلأسم يف يأ :ش ( كانه دوصقملا نأل ) :م نيميلا ةلأسمو ةالصلا ةلأسم نيب [قرفلا ]ىلإ

 هرارسأ ىلع علطي الو« همهفي ال نآ فرعلا يف نالف باتك ةءارق مدع نم دارم ا نأل :ش (مهفلا)

 . فرعلا ىلع نيميلا ينبو ازاجم

 سيل مهفلاو ريثكلا لمعلاب قلعتم ةالصلا داسف يأ :ش ( ريثكلا لمعلابف ةالصلا داسف امأ ) :م

 هتأرما] نيبج ىلع اًبوتكم ناك ول اذهلو « قطنلا مكح مهفلا ذخأي الو ةالصلا دسفت الف ريثك لمعب

 كلذب ظفلتي مل ام قاتعلا الو قالطلا عقي مل مهفف رظنف «رح تنأ هدبع [ نيبج ىلع وأ قلاط تنأ

 . سايقلا حصي مل نيتلأسملا نيب قرفلا تبث الو « انركذ امك نيميلا فالخب

 نع يورو <« ءاهقفلا ةماع لاق هبو :ش ( ةالصلا عطقت مل يلصملا يدي نيب ةأرما ترم نإو ) :م

 نبا نعو <« ةأرملاو رامحلاو بلكلا ةالصلا عطقي ةمركعو نسحلاو صوحألا يبأو لوحكمو سن

 رامحلاو بلكلا ةالصلا عطقي ةمركع نعو . ضئاحلا ةأرملاو دوسألا بلكلا ةالصلا عطقي سابع

 دوسألا بلكلا الإ ةالصلا عطقي ال ءاطع نعو « يسوجلملاو ينارصنلاو يدوهيلاو ةآرملاو ريزنخلاو

 روهشملا يف دمحأ لاقو « دواد وبأ [هفعضو « هننس»] يف ةبيش يبأ نبا كلذ ركذ . ضئاحلا ةأرملاو

 ميهبلاو ًضيأ ةأرملاو رامحلا اهعطقي : ةياور يفو « ميهبلا دوسألا بلكلا رورم ةالصلا عطقي هنع

 هنوک نع كلذب جرخي ال هنول نافلاخی ناتتکن هینیع نیب تناک ناف « رخآ نول هنول طلاخی ال يذلا

۲ 



 . «ءيش رورم ةالصلا عطقي ال : مالسلا هيلع هلوقل

 لفنلاو ضرفلا نيب قرف الو « هبهذم ىلع لحو لهو هب دايطصالا ةمرحو ةالصلا عطق يف اميهب
 يف هلك كلذ ركذ هنع نيتياورلا ىدحإ يف عطقي ال ري الو « هيدي نيب اًمئاق ناك نإو «حيحصلا يف

 . هيدي نيب ةأرملا رورمب ةالصلا دسفت رهاظلا لهأ دنع « ةمئألا سمش عماج» يفو « «ينخملا»

 لاق «ةيلحلا» يفو « رامحلاو ةأرملاو بلكلا رورب دسفت قارعلا لهأ دنع «يفاكلا» يفو

 اغإو : يزارتألا لاقو . ءيش ةأرملاو رامحلا نم يبلق يف و« دوسألا بلكلا ةالصلا عطقي :دمحأ

 نم هيف امل لهجا نم ًاشني يلصملا يدي نيب رورملا نأ ال «كلذك لجرلا يف مكحلا ناك نإو ةأرملاب ديق

 يلصملا نم ردصي مل نإو ةلأسملا هذه ركذ اغإو :لمكألا لاقو . لهجلا ءاسنلا يف بلاغلاو « مثإلا

 دسفي يلصملا يدي نيب ةأرملا رورم نأ رهاظلا باحصأ لوقل ادر «هتالص داسف بجوي ءيش
 ۰ . هتالص

 نإف« هركذام ةلأسملا هذه ةلع هنأ دحأ لقي ملو« ديدس ريغ هنإف يزارتألا مالك امأ :تلق

 مهانركذ نيذلا ةعامجلا فالح نع ازارتحا اهركذ فلخلاو فلسلا نيب فالخ اهيف ناك امل ةلأسملا

 بيرق وهو يقانغسلا نم ذخأ هنإف لمكألا مالك امأو « مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نع

 .ذخأملا

 ديعس يبأ نع يور ثيدحلا اذه :ش ( ءيش رورم ةالصلا عطقي ال مالسلا هيلع هلوقل ) :م

 وبأ هاور يردخلا ثيدحف -مهنع هللا يضر -رباجو سنأو ةمامأ يبأو رمع نب هللا دبعو يردخلا

 متعطتسا ام اوؤرداو ءيش ةالصلا عطقي ال » : مالسلا هيلع هللا لوسر لاق : لاق هنع «هننس)» يف دواد

 نم ةعامجب اًتورقم ملسم هل جرخآ نكلو : لاقم هيف ديعس نب دلاجم هيفو « ناطيش [وه] اغإف
 . “يبعشلا باحصأ

 -رمعو ركب ابأو مالسلا هيلع هللا لوسر نأ هنع «هننس »يف ينطقرادلا هاور رمع نبا ثيدحو

 ىلع كلام هفقوو « متعطتسا ام اوؤرداو ‹ ءيش ملسملا ةالص عطقي ال »:اولاق - امهنع هللا يضر

 . 'يرهزلا ىلع يراخبلا هفقوو «هأطوم» يف رمع نبا

 ةالصلا عطقي ال: لاق مالسلا هيلع يبنلا نع هنع ينطقرادلا هاور ةمامأ يبأ ثيدحو
)( 

 . ٠ء يش

 . [٤٤۱]دواد وبا هاور فیعض وهو دیعس نب دلاجم هيف : فیعض (۱)

 يراخبلا هفقوو كلذكو . هيبأ نع ملاس نع يرهزلا نع اطوملا يف كلام هفقوو )١/ ۳١۸( ينطقرادلا هاور (۲)

 . باوصلا وهو
 وهو نادعم نب ريفع هيفو (1۳ /۲) ريبكلا يف يناربطلل يمثيهلا هازعو )١/ ۳٠۸( ينطقرادلا هارر :فيعض (۳)

 . فيعض

YY 



 يفو « ثيدحلا . سانلاب ىلص ةي هللا لوسر نأ هنع اًضيأ ينطقرادلا هاور سنأ ثيدحو

 .  «ءيش ةالصلا عطقي ال :١ مالسلا هيلع يبنلا لاقف :هرخآ

 ال :لاقو ينطقرادلا قيرط نم ةثالثلا ثيداحألا هذه «ةيهانتملا للعلا» يف يزوجلا نبا ىورو

 دمحأ لاق « يزوجلا ديز نب ميهاربإ رمع نبا ثيدح يف :«قيقحتلا» يف لاق « ءيش اهنم حصي

 . ءيشب سيل : نعم نبا لاقو كورتم وه: يئاسنلاو

 : ىيحي لاقو « ثيدحلا ركنم فيعض : دمحأ لاق نادعم نب ريفع ةمامأ يبأ ثيدح يفو

 . ةقثب سيل
 ام ةماع ليطابألاب تاقثلا نع ثدحي : يدع نبا لاق « هللا دبع نب رخص سنأ ثيدح يفو

 . هتاعوضوم نم وأ رکنم هیوری

 ةحص يف مهو هنإ :لاقو «حيقنتلا» بحاص هبقعت « هنع ةياورلا لحت ال : نابح نبا لاقو

 ملكتي مل -هنع هللا يضر- زيزعلا دبع نب رمع نع يوارلا ةلمرح نب هللا دبع نب] رخص نإف ءاذه
 . «تاقثلا» يف هرکذ نابح نبا لب «نابح نبا الو ېدع نبا [ هيف

 فورعملا يفوكلا هللا دبع نب رخص يدع نبا فعض اغنإو« حلاص وه :يئاسنلا لاقو

 .امهريغو ثيللاو كلام نع ىور «ةلمرح نبا نع رخأتم وهو يبجاحل اب

 مالسلا هيلع هللا لوسر ناك» : لاق هنع «طسوألا همجعم» يف يناربطلا هاور رباج ثيدحو

 ةالصلا [ عطقي ال] : لاق مث «طئاحلاب اهقزلأ ىتح اهاعاسف هيدي نيب رمت ةاش تبهذف يلصي اًمئاق

 لوميم نب یسیع :نابح نبا لاقو نومیم نب یسیع هب درفت لاقو «٤متعطتسا ام اوؤرداو ءيش

 .[ درفنا اذإ ] هب جاجتحالا لحي ال بئاجعلا يوري

 لوسر لاق لاق رذ يبأ نع تماصلا نب هللا ديبع نع ملسم هاور اب جتحا مصخل لا : تلق نإف

 بلكلاو رامحلاو ةأرملا : لحرلا ةرخآك هيدي نيب نكي مل اذإ لجرلا ةالص عطقي >: مالسلا هيلع هللا

 امك مالسلا هيلع هللا لوسر تلأس يخأ نبا اي :لاق رمحألا نم دوسألا لاب ام : تلق . . « دوسألا

 . ناطيش دوسألا بلكلا : لاقف ينتلأس

 ةأرملا ةالصلا عطقي :٠ لاق مالسلا هيلع يبنلا نأ ةريره يبأ ثيدح نم اًضيأ ملسم ىورو

 نم ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ ىورو « لحرلا ةرخؤم [ لثم] كلذ يقيو رامحلا و بلكلاو

 سن نع لوقي زيزعلا دبع نب رمع عمس هنأ ةلمرح نب هللا دبع نب رخص نع ۳١۷( /۱) ينطقرادلا (۱)

 . ءيش اهنم حصي ال ثيداحألا هذه : يزوحلا نبا لاق . ًاعوفرم . . . 

 ٤



 ىيحي لاق« بلكلاو ضئاحلا ةآرملا ةالصلا عطقي » : ًاعوفرم -امهنع هللا يضر- سابع نبا ثيدح

 . هتاور دحأ ةبعش ريغ هعفري مل: ديعس نبا

 -اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ةورع نع «امهيحيحص» يف ملسمو يراخبلا جرخأ : تلق

 ظفل يفو .  ةزانجلا ضارتعاك هيدي نيب ةضرتعم انأو يلصي مالسلا هيلع هللا لوسر ناک » : تلاق

 ةأرملاانلق : لاق ؟ةالصلا عطقي ام- اهنع هللا يضر- ةشئاع تلاق لاق ةورع نع ملسمل

 ضارتعاك ةضرتعم هيي هللا لوسر يدي نيب ينتيأر دقل ءءوس ةبادل ةأرملا نإ : تلاقف «رامحلاو

 يالجرو هللا لوسر يدي نيب مانآ تنک » : تلاق اهنأ اهنع اًضيأ يراخبلا ىورو . يلصي وهو ةزانجلا

 « حيباصم اهيف تسيل ذئموي تويبلاو :تلاق ءاهتطسب ماق اذإو يلجر تضبقف٬ ينزمغ دجس اذٳف هتلبق يف

 نيبو هنيب يهو يلصي ناكر : اهنع ةورع نع باهش نبا ثيدح [نم اًضيأ يراخبلا ىورو] .

 . « ةزانجلا ضارتعا هلهأ شارف ىلع ةلبقلا

 ةلبقلا نيبو هنيب ةضرتعم ةشئاعو يلصي ناك « مالسلا هيلع يبنلا نأ :ةورع ثيدح نمو

 نيبو هنيب ةعجطضم انأو ريرسلا طسو يلصي : ملسمل ظفل يفو « هيلع ناماني يذلا شارفلا ىلع

 نع هل] ظفل يفو .هيلجر لبق نم ًالالسنا لسنأف هلبقتسأف موقأ نأ هركأف ةجاح يل نوكي ةلبقلا

 نع هل] ظفل ىفو + دجس اذإ هبوث ىنباصأ : تلاق ايرو« ضئاح انآو « هءاذح انأو : [ ةنوميم

 يالجرو ةمئان نوكأ تنك »: تلاق اهنأ اهنع دواد وبأ یورو . هضعب هيلعو طرم يلعو :[ ةشئاع

 امهتضبقف يلجر برض دجسب نأ دارأ اذإف ليللا نم يلصي وهو مالسلا هيلع هللا لوسر يدي نيب

 . ںجسیل

 نيبو يلصملا نيب ضئاحلا اًص وصخ ءةأرملا ضارتعا نأ ثيداحألا هذهب لالدتسالا هجوو

 ال ةأرملا لاق نم باب «هننس» يف دواد وبأ بوب اذهلو «ىلوألا قيرطب ةراملاو ةالصلا عطقي ال ةلبقلا

 مث. ةالصلا عطقي ال رامحلا لاق نم باب اضيأ بوبو « اهنم ثيداحأ هيف ىور مث« ةالصلا عطقت

 ابكار تلبقأ ةياور يفو « رامح ىلع تئج :لاق - امهنع هللا يضر- سابع نبا ثیدح یور

 تررمف ىنجب سانلاب يلصي -مالسلا هيلع- هللا لوسرو مالتحالا تزهان دق ذئموي انو ناتأ ىلع

 كلذ ركني ملف فصلا تلخدو « عترت ناتألا تلسرأف تلزنف ترمأف فصلا ضعب يدي نيب

 : ةقرعب ةجام نباو يتاسشلا ظفلو « ةعامحلاةيقب هج رخأو ءدحأ

 ا ل 0 ا «هیدب نیب كرتعت رمحلاو یلصي

 هعمو ةيداب يف نحنو مالسلا هيلع هللا لوسر اناتأ :لاق سابعلا نب لضفلا نع ىور مث

 . حیحص دانسإب [۷۱۳] دواد وبا هاور (۱)



 فقول رزولا نم هيلع اذام يلصملا يدي نيب راملا ملع ول» : -مالسلا هيلع- هلوقل مثآ راما نأ الإ

 «كلذ هالاب امف هيدي نيب ناثبعت ةبلكو انل ةراحو «ةرتس هيدي نيب سيل ءارحص يف ىلصف سابع نبا
 . موصخلا ثيداحأ نم حصأو ىوقأ ثيداحألا هذه نأ كش ال مث« اًضيأ يئاسنلا هجرخأو

 ىلع ةروكذملا ثيداحألا يف روكذملا عطقلا روهمجلا لوأتو : «ةصالخلا» يف يوونلا لاقو

 . ثيداحألا نيب اعمج عوشخلا عطق

 اذه هجوتي مادقألا ةيوتسم بابلااذه يف تيور يتلا ثيداحألا تناك اذإ: تلق

 ال مثإلاو مثآ راملا نأ ريغ يأ « ريغ ىنعجب انهاه - الإ - ةملك :ش ( مئآ راملا نأ الإ ) :م

 . كلام لاق هبو عطقلا مزلتسي

 (بيذهتلا بحاص) هقفاوو هيرحتب يلجعلا حرصو ‹ هرکی :ةيعفاشلل «طيسولا» ىفو

 يف لاقو «ةريخذلاو «طيحملا» يف اهركذ ءهتهارك ىلعاوصن انباحصأو ةيعفاشلا نم (ةمتتلا»و

 . ةرتسلا نيبو هنيب وأ ةرتس ريغ نم رورملا لحي ال :“ ينغملا»

 اذه :ش (نيعبرأ فقول رزولا نم هيلع! ذام يلصملا يدي نيب راملا ملع ول -مالسلا هيلع -هلوقل ) :م

 ةمصلا نب ثراحلا نبا هتينك همساو -هنع هللا يضر- ميهج يبأ ثيدح نم ةعامجلا هاور ثيدحلا

 . هيدي نيب ري نأ نم هل ريخ نيعبرأ موقي نأل وهو رخآ ظفلب هركذ ةجام نبا نأ الإ

 « دلاخ نب دیز نع هاورو ‹« ةعاس وأ اًحابص وأ ارهش وأ ةنس نيعبرأ يردأ ال :نايقس لاق

 فقي نأ ناكل « مثإلا نم هيلع اذام يلصملا يدي نيب راملا ملعي ول : هظفلو كلذك رازبلا هاورو

 . هيدي نيب ريب نأ نم هل اريخ اًقيرخ نيعبرأ

 نأ يف هل ام مكدحأ ملعي ول »: ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح نم نابح نباو اضيأ ةجام نبا هاورو

 لاقو « “"«ىطخ يتلا ةوطخلا نم هل ريخ ماع ةئام ميقي نأل ناك ةالصلا يف اًتضرتعسم هيخأ يدي نوب رمي
 . ةنسلا وه دارملا نأ ةريره يبأ نع حص دقو : ةعيرشلا جات

 نم هل ريخ ماع ةئام فقو »: لاق مالسلا هيلع هنأ ملسم ةياور يفو : «ةياردلا» بحاص لاقو

 . اًميرخ « ىنطقرادلا ننس» ىفو . رمي نأ

 . ةنس نيعبرأ ةريره يبأ ثيدح نم حص : ليقو: لمكألا لاقو

 : دمحأ لاق . هللا دبع نب هللا ديبع هيفو . ]٤٠١[ نآمظلا دراوم نابح نباو . [۱۹۷] هجام نبا هاور : فیعض (۱)

 . ريكانم هثيداحأ

A 



 راملا ءاضعأ يذاحيو «لئاح امهنيب نوكي الو « ليق ام ىلع هدوجس عضوم يف رم اذإ مثأي امنإو

 ٤ ناكدلا ىلع يلصي ناك ول هءاضعأ

 وه اًميرخ نوعبرأو « رازبلا ةياور يف اًقيرخ نوعبرأو « نابح نبأ ةياور يف ماع ةئام : تلق

 . هتحص نع الضف دحأ دنع هرأ مل ةنس ءىجم نكلو < ةنس نوعبرأ

 رورملا هركي عضوم رادقم نايب ىلإ ةراشإ هذه :ش ( دوجسلا عضوم يف رم اذإ راملا مئأي امنو ) م

 انه اهو« باتكلا يف ةروكذم اهلك عضاوم ةرشع يف انه اه مالكلاو < دوجسلا عضوم وهو هيف

 ام ىلع ةبوصخم ةرتسلا نوك رخآلاو «ةرتسلا كرت «لوألا باتكلا يف امهركذي مل نارخآ نائيش

 : يناثلاو ‹ ىفوتسم ركذ دقو ةالصلا عطقي ال ءيش رورم نأ وه لوألا ‹«لصفلا رخآ يف امهركذن

 وهو :ش ( لیق ام ىلع ) :م هدوجس عضوم يف - هلوقب هنیب دقو هيف رورملا هرکی عضوم رادقم وه

 وأ نیفص رادقم لاق نم مهنمو« هرکی ال هرصب هيلع عقي ملف هدوجس عضوم ىلإ هرصب امار

 . اعارذ نیعبرأب هردق نم مهنمو «عرذأ ةسمخب هردق نم مهنمو «عرذآ ثالثب هردق نم مهنموةئالث

 الف راملا ىلع عقي الو هرصب عشاخ ةالص ىلص ول لاحب ناك نإ حصألاو : يشاترمتلا لاقو

 يفو هيمدق رودص ىلإ هعوكر يفو « هدوجس عضوم ىلإ همايق يف هرصب یهتنم نوکی نأ وحن هرکی
 يف ناك اذإ هلك اذهو «هيبكنم ىلإ مالسلا يفو « هرجح ىلإ هدوعق يفو « هفنأ ةبنرأ ىلإ هدوجس

 هنيب نوكي نأ الإ دجسملا وه دحلاف دجسملا يف امأ « ءارحصلا مكح هل يذلا عماجل ا يفو « ءارحصلا

 مهضعب لاقو ‹ يلصملا ىلإ هرهظ دعاق وأ مئاق لجر وأ «يفاكلا» يفو . اهريغو ةناوطسإ راملا نيبو

 . ةلبقلا طئاحو لوألا فصلا نيب ام مهضعب ردقو «اعارذ نيسمخ ارام

 صضعب دنع ريغصلا عماجلا لثم ريبكلا دجسملاو «ةريخذلا» يفو « هركي ال هنأ حصألاو هركي هنأب

 هنأل هل بجت مل ناويحب وآ يمدآب رتست ول ةيعفاشلل «ةمتتلا» ىفو ءارحصلاك نيرخآ دنعو ‹ خياشملا

 وبأ لاقو < اهيلإ يلصيف هتلحار ضرعي ناك رمع نبا نإف ‹ هيلع دری ام «ملسم» يفو هتدابع هبشي

 ةيمر رادقجب هيدي نيب دحأ ري ال لاقف ةرتس هل نكي ملاذإ مهضعب ظلغ دقو : يبرعلا نب ركب

 ‹ فيسلاب ةفياسملا رادقم ليقو « ةنعاطملا رادقم ليقو حمرلا ةيمر ليقو رجحلا ةيمر ليقو «مهسلا

 . لاتقلا عاونأ ىلع هولمحف هلتاقيلف هلوق نم هوذخأ

 نكي مل اذإ مثإلا ينعي راملاو يلصملا نيب يأ لاحلل واولا :ش ( لئاح امهنيب نوكي الو ) :م
 . راملا مثأي الف لئاح امهنيب ناك اذإ امأو « رادحلاو ةناوطسإلاك لوحي ام امهنيب

 دیدشتو لادلا مضب ناكدلا :ش ( ناكدلا ىلع ىلصي ناك ول هءاضعأ راملا ءاضعأ يذاحيو ) :۾

 . فاكلا
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 مكدحأ ىلض اذإ» : -مالسلا هيلع- هلوقل ؛ ةرتس همامأ ذختي نأ ءارحصلا يف يلصي نمل يغبنيو

 . « ةرتس هيدي نيب لعجيلف ءارحصلا يف

 ريرسلا وأ ةكدلا لشم انه اه دارملا نكلو « برعم يسراف توناحلا ناكدلا : يرهوجلا لاق
 ربتعي هنأل ءمثأيال راملا لجرلا ةمأق ردقب ناكدلا ناك اذإ هنأل « ةاذاحملاب ليقو هيلع يلصملا نوكي
 مثأي الو ريب نأ دارأ اذإ بكارلا :اولاق «ريرسلاو حطسلاك ةرتس ربتعي عفترم عضوم لك اذكو ةرتس
 نإف نایذاحتم نالجر رم ولاذکو < يلصملا نيبو هنيب ةبادلاو وه ريسي وأ اهريسيف هتباد نع لزني
 . يشاترمتلا هركذاذك يلصملا يلي يذلا قحلي ةمثأ رورملاةهارك

 ‹ ةافانم هدوجس عضوم يف رم اذإ هلوق نيبو ةاذاحملا ليقو- لئاحلا مدع هلوق نيب : تلق نإف

 ىلع ىلص اذإ كلذكو « هدوجس عضوم نيبو هنيب نوكي نأ روصتي ال ةناوطسإلاو رادجلا نأل
 عضوم يف هلوق ىنعم انلق اذإ اذه عفدني : تلق « هدوجس عضوم يف رورملا روصتي ال ناكدلا

 . مهفاف هدوجس عضوم نم بيرق هدوجس

 عضاوملا نم :ثلاشلا وه اذه :ش ( ةرتس همامأ ذختب نأ ءارحصلا يف يلصي نمل يغبنيو ) م

 :ش ( ةرتس هيدي نيب لعجيلف ءارحصلا يف مكدحأ ىلص اذإ مالسلا هيلع هلوقل ) :م اهانركذ يتلا ةرشعلا

 دبعم نب ةربسو رمع نباو يردخلا ديعس يبأو ةريره يبأ نع هيف يور نكلو ظفللا اذهب بيرغ اذه
 . مهنع هللا يضر- ةمثح يبأ نب لهسو ينهجلا

 مكدحأ ىلصاذإ» : لاق مالسلا هيلع هللا لوسر نأ هنع دواد وبأ هاور ةريره يبأ ثيدحف

 ام هرضي الو « اطخ طخیلف اصع هعم نکی مل ناف «اصع بسہنیلف دجی مل ناف اًتیش ههجو ءاقلت لعجیلف
 ۹ همام رم

 ىلص اذإ ةا هللا لوسر لاق : لاق هنع هجام نباو يئاسنلاو دوادوبأ هاور يردخلا ثيدحو

 هنإف لتاقيلف ري دحأ ءاج نإف « هيدي نيب رمي أدحأ عدي الو اهنم نديلو ةرتس ىلإ لصيلف مكدحأ
 لاق لاق هنع «هکردتسم» يف مکاحلاو «هحیحص» يف نابح نبا هاور رمع نبا ثیدحو . ٩ ناطیش
 : هيف نابح نبا دازو « هيدي نيب رم ادحأ عدي الو ةرتس ىلإ لصيلف مكدحأ يلص اذإ » ةي هللا لوسر

 يبنلا لاق لاق هنع «هخيرات» يف يراخبلا هاور ةربس ثيدحو « "“ نيرقلا هعم نإف هلتاقيلف ىبأ نإف »
 . «مهسب ولو هتالص يف مكدخأ رتتسيل» : ل

 )١( دواد يبأ ننس - هللا هظفح- ينابلألا هفعض : فيعض ]۱۳٤[ .

 ) )۲دواد وبا هاور : حیحص ]۹٤۸[ < يئاسنلاو « [۷۷۹] هجام نبا ] ]۷۳١يردخلا ديعس يبأ نب نمحرلا دبع نع

 ًاعوفرم . . . هيبأ نع .

 )۴( مكاحلا هاور )٠١١١( « أحمد)٨7/۲( رمع نبا نع راسي نب ةقدص نع نامشع نب كاحضلا نع

 . . . . هللا امهمحر- يبهذلا هقفاوو مكاحلا هححص . ًاعوفرم .
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 نأ ءارحصلا يف ىلص اذإ مكدحأ زجعيأ» :مالسلا هيلع هلوقل ؛ادعاصف ًاعارذ اهرادقمو

 ؛ عبصألا ظلغ يف نوكت نأ يغبني : ليقو .« لحرلا ةرخؤم لثم همامأ نوكي

 ىلص اذإ» ي هللا لوسر لاق لاق هنع «هکردتسم» يف هاور ةمثح يبأ نب لهس ثيدحو

 . اهطرش ىلع : لاقو « اهنم نديلو «ةرتس ىلإ لصيلف مكدحأ

 الو هارجم يرجي ام وأ ادوع وأ ةرجش وأ ةيراس وأ اًطئاح نوكي نأ نم معأ - ةرتس - : هلوق
 هيدي نيب نوكي نأ ءارحصلا يف يلصي نمل بحتسي : دمحم لاقو .اًمثآ هئارو نم رم نم نوكي

 . ةرجش وأ ةيراسب رتستي دجي مل نإف « اهوحنو اصع لثم ءيش

 ردق ةرتسلا رادقم يأ «ةرشحلا عضاوملا نم عبارلا وه اذه :ش ( ادعاصف اًعارذ اهرادقمو ) :م

 دوعصلا ةلاح ىلإ ةرتسلا تبهذف ريدقتلاو لاحلا ىلع هباصتناو « ادعاصف هلوق ليلدب اهلقأ عارذ

 ىلع دوعصلا ةلاح ىلإ نمثلا بهذف يأ ًادعاصف مهردب هتذخأ كلوق يفامك «عارذلا ىلع

 هريدقتو« فوذحملا ىلع فطعلل هيف ءافلاو «لمحلا نم همئالي ام عضوم لك يف ردقيف «مهردلا

 . مهفاف ادعاصف اردقم عارذلا ىلع

 ( لحرلا ةرخؤم لثم همامأ نوكي نأ ءارحصلا يف ىلص اذإ مكدحأ زجعيأ مالسلا هيلع هلوقل ) :م

 هللا لوسر لاق : لاق هللا ديبع نب ةحلط نع هجرحخأ اًملسم نكلو ءظفللا اذهب بيرغ اذه :ش

 يبأ نع اًضيأ جرخأو « كيدي نيب رم نم كرضي الف لحرلا ةرخؤس لثم كيدي نيب تلج اذإ » : ايب

 ةرخؤم لثم كلذ يقيو ‹ بلكلاو ‹ رامحلاو « ةأرملا ةالصلا عطقي :١ هَ هللا لوسر لاق لاق ةريره

 اذإ هرتسي هنإف يلصي مكدحأ ماق اذإ :٠ يب هللا لوسر لاق : لاق رذ يبأ نع اًضيأ جرخأو « « لحرلا

 هللا لوسر لثس تلاق- اهنع هللا يضر- ةشئاع نع اًضيأ جرخأو « لحرلا ةرخؤم لثم هيدي نيب ناك
 ءاخلا رسكو ميلا مضب وهو « لحرلا ةرخؤم لثم : لاقف يلصملا ةرتس نع كوبت ةوزغ يف ةي

 ولو « هيف ةغل لحرلا ةرخؤمو بكارلا سأر يذاحت ىتلا ةضيرعلا ةبشخلا ىهو « ًاطخ اهديدشتو

 . هب سأب الف ةبادب رتتسا ولو « هيف اوفلتخا ًامئاق ناك نِإو ةرتس ناك سلاج ناسنإب رتست
 رأ ملو ةرشعلا عضاوملا نم سماخلا وه اذه :ش ( عبصألا ظلغ يف نوكي نأ يغبني ليقو ) :م

 يف «هطوسبم» يف لاق هنإف مالسإلا خيش هنآ رهاظلاو « وه نم لئاقلا اذه نيب حارشلا نم ادحأ

 ظلغ عارذ لوط ةزنعلا رادقمو « ةزنع هيدي نيبو ءاحطبلاب مهب يلص ةي هنأ ةفيحج يبأ ثيدح

 مهسلا لوط« ةريخذلا »يفو « مهسلا ةرتسلا نم ءىزجب- هنع هللا يضر- دوعسم نبا لوقل عبصأ

 . عبصأ ردق هضرعو عارذ ردق

 وأ ةانق عضو مالسإلا خيش لاقو ‹ عارذ نم لقآ ةرتسلا تناك اذإ اميف انخياشم فلتخاو

 بیرغ يفو ‹« فالخ هيفف هنود ناک نإو «فالخ الب ةرتس ناک عارذ ردق عفتراو «هیدی نیب ةبعج

 . [ دراوم ]٤۰۹/ نابح نبا ء )۲١۱/۱( مکاحلا هاور (۱)
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 مالسلا هيلع هلوقل ؛ ةرتسلا نم برقيو دوصقملا لصحي الف ءديعب نم رظانلل ودبي ال هنود ام نأل

 رسيألا ىلع وأ نيألا هبجاح ىلع ةرتسلا لعجيو« اهنم نديلف ةرتس ىلإ ىلص نم

 رحبلا رصتخما يف كلذ ركذو « ريبكلا ضوحلااذكو قيرطلاك ةرتسب سيل ريبكلا رهنلا ةياورلا

 رتسكلا ةيبتعلا ىف زوجو طوسلا فالخب ةداسولاو ةيلاعلا ةوسنلقلا زوجي : ةيكلاملا لاقو « «طيحملا
 «هبنج يف ددرتو «ههجوب عنمو لجرلا رهظب زوجو ريمحلاو لاغبلاو ليخلا فالخب رهاطلا ناويحلاب
 یهتنا «رفاکب الو[ ..... ]نونجمب الو مئانب رتستي الو مراحملا يف اوفلتخاو ةآرملاب عنمو

 . مهمالک

 هل رهظي ال يأ :ش ( ديعب نم رظانلل ودبي ال ) :م عبصألا ظلغ نود ام يأ :ش ( هنود ام نأل ) :م

 :ش ( ةرتسلا نم برقيو ) :م مثإلا يف راملا عاقيإ مدعو رتسلا وهو ( دوصقملا لصحي الف) :م هتقرل
 عضاوملا نم سداسلا وه اذه :ش (ةرتسلا نم برقيو ) :م مثإلا يف راملا عاقيإ مدعو رتسلا وهو

 نم ةسمخ ثيدحلا اذه ىور :ش ( اهنم نديلف ةرتس ىلإ ىلص نم -مالسلا هيلع- هلوقل ) :م ةرشعلا

 . ةديربو دعس نب لهسو معطم نب ريبجو يردخلا ديعس وبأو ةمثح يبأ نب لهس ةباحصلا

 هيلع- يبنلا هب غلبي هنعو يئاسنلاو دواد وبأ هجرخأ ةمشح يبأ نب لهس ثيدحف
 نابح نبا هاورو « هتالص هيلع ناطيشلا عطقي ال اهنم نديلف ةرتس ىلإ مكدحأ ىلص اذإ» : لاق-مالسلا

 طرش ىلع لاقو هکردتسم يف مكاحلا هاورو « هدانسإ يف فلتخاو دواد وب لاق « هحیحص يف

 . لسمو يراخبلا

 ىلص اذإ ةا هللا لوسر لاق لاق هنع هحیحص يف نابح نبا هجرخأ ديعس يبأ ثيدحو

 ريبج ثيدحو . هيدي نيب ري ادحأ عدي الو اهنيبو هنيب ري ناطيشلا نإف اهنم نديلف ةرتس ىلإ مكدحأ
 نديلف ةرتس ىلإ مكدحأ ىلص اذإ» : لاق ةَ هللا لوسر نأ هنع همجعم يف يناربطلا هجرخأ معطم نبا

 . “«اهنیبو هنیب ناطیشلا رمب ال اهنم

 دعس نب لهس ثيدحو .[ ملسمو يراخبلا طرش ىلع لاقو] هدنسم يف اًضيأ رازبلا هاورو

 © . اشا 5
 . ءاوس هوحن همجعم يف اضي يناربطلا هجرخأ

 .* ءاوس هوحن هدنسم يف رازبلا هجرخأ ةديرب ثيدحو

 ةرشعلا عضاوملا نم عباسلا وه اذه :ش ( رسبألا ىلع وأ نميألا هبجاح ىلع ةرتسلا لعجيو ) :م

 . مدقت دقو «يبهذلا هقفاوو )٠٠٠/١( مكاحلا هاورو . [۷۲۲] يئاسنلا «[۳٤٦]دواد وبا هاور (۱)

 . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو ٠ هركذ نم دجأ مل بويأ نب ناميلس : ٥۹( /۲) عمجملا يف يمثيهلا لاق ()

 . فيعض هللا ديبع نب دمحم : عمجملا يف يمثيهلا لاق (۳)

 لماكلاو ء ]۲٠۹١[ يزوجملا نبال ءافعضلا يف هتمجرت عجار . فيعض وهو نامعنلا نب ورمع هيف (4)

(/ ۲۰). 
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 ؟ موقلل ةرتس مامإلا ةرتسو قيرطلا هجاوي ملو رورملا نمأ اذإ ةرتسلا كرتب سأب الو « رثألا درو هبو

 ‹ ةرتس موقلل نكي ملو ٠ ةزنع ىلإ ةكم ءاحطبب ىلص مالسلا هيلع هنأل

 ‹ رسيألا [ ىلع] وأ ‹«نيألا بجاحلا ىلع ةرتسلا لعجي يأ :ش ( رثألا درو هبو ) :م لضفأ نيألاو

 ةديبع وبأ انث شابع نب ىلع انث لاق ىقشمدلا دلاخ نب دومحم انث دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا اذهو

 ام لاق اهيبأ نع دوسألا نب دادقملا تنب ةعابض نع [ىنارهبلا] رجح نب بلهملا نع لماك نب ديلولا

 رسيألا وأ نيألا هبجاح ىلع هلعج الإ ةرجش الو دومع الو دوع ىلإ يلصي ةي هللا لوسر تيأر

 . مص هل دمصی الو

 ديلولاب هلعأو «هلماك » يف يدع نباو « همجعم » ىف يناربطلاو « هدنسم » ىف دمحأ هجرخأو

 ةعابض : ليهاجم ةثالث هيف نأل « هدانسإ ىف ةلع : ناتلع هيف : ناطقلا نبا لاقو « لماك نبا

 نم لماك نب ديلولاو . لاحلا لوهجم رجح نب بلهملاو « اهركذ ادحأ ملعأ الو لاحلا ةلوهجم
 . مهتلادع تبثت مل نيذلا خويشلا

 زيزعلا دبع نب ديعس انثدح اذكه هننس ىف هاور نكسلا نب ىلع ابأ نأ یهو« هنتم ىف ةلعو

 ينارهبلا رجح نب بلهملا انثدح لماك نب ديلولا نع ةيقب انث كلملا دبع نب ماشه يقت وبأ انث يبلحلا

 وأ دومع ىلإ مكدحأ ىلص اذإ هللا لوسر لاق : لاق اهيبأ نع بركي دعم نب مادقملا تنب ةعابض نع

 وبآ جرخأ نكسلا نبا لاق .رسيألا هبجاح ىلع هلعجيلو هينيع بصن هلعجي الف ءيش وأ ةيراس
 ةعابض نع هنإف هنتمو هدانسإ ريغف لماك نب ديلولا نع شابع نب يلع ةياور نم ثيدحلا اذه دواد
 مل ينعي ادمص هل دمصي ال هلوقو لوق اذهو « لعف كاذو اهيبأ نع بركي دعم نب مادقللا تنب

 . ةغللا يف دصقلا دمصلاو ةهجاوملاب ادصق ٠ دصقي

 ءاحطبب ىلص مالسلا هيلع هنأل ) ةرشعلا نم نماثلا وه اذه :ش ( موقلل ةرتس مامإلا ةرتسو ) :م

 ةفيحج يبأ نب نوع نع ملسمو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا :ش ( ةرتس موقلل نكي ملو ةزنع ىلإ ةكم
 : هلوق « اهئارو نم نوري رامحلاو ةأرملاو ةزنع هيدي نيبو ءاحطبلاب مهب ىلص ةي يبنلا نأ هيبأ نع
 ملو رهظألا وهو فنصملا نم نوكي نأ لمتحيو ثيدحلا اذه نم سيل ‹ ةرتس موقلل نكي ملو

 . ميظع روصق اذهو ثيدحلا ركذ دنع حارشلا نم دحأ اذه ىلإ ضرعتي

 «جز تاذ اصع يهو ةزاكعلا هبشت يهو ةركن سنج مسا اهنأل نيونتلاب - ةزنع ىلإ - : هلوق

 . حمرلا لفسأ يف يتلا ةديدحلا جزلاو

 بصنلاب زوجيف ةيملعلاو ثينأتلل فرصنم ريغ نوكي ةي يبنلا ةزنع ديرأ ول «يفاكلا» يفو

 . ريغ نوكي يب يبنلا ةزنع اهنم دارملا ناك نإ : حورشلا ضعب يف ليق الو :يزارتألا لاقو . رجلاو

 . (۸۰ /۷) يدع نبا )۱/٤( دمحأ « [14۳] دواد وب هاور : فیعض (۱)
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 ءامهب لصحي ال دوصقملا نأل ؛ طخ لاو ءاقلإلا نود زرغلا ربتعيو

 هيف نكي ملف اهريغو ةي يبنلا ةزنع تلوانت سنج مساب تناك ال اهنأل ءيشب سيلف بوصنم

 ال ريسلا لهأ نأل ءيشب سيل هلاق يذلاو . «يفاكلا» بحاص ىلع ًأطخلا اهب ديري : تلق ةيملعلا

 تراص ةبلغلاب اهنأكف «ةزنعلا اهل لاقي حمرلا نود ةبرح هل تناك :اولاق ةي يبنلا حالس اوركذ

 . فرصنت الف ثينأتلاو ةيملعلا اهيف تناكف ءاهل اًملع

 زرغلا نكي ملاذإ دارأ ةرشعلا نم عساتلا وه اذه :ش ( طخ او ءاقلإلا نود زرغلا ربتعيو ) :م

 دوصقملا نأل ) :م طخ ا ربتعي ال نأ ىلوأف ءاقلإلا ربتعي مل اذإو ءءاقلإلا ربتعي الف ةبلص ضرألا نوكل

 خيش طوسبم » يفو « طخل اب الو ءاقلإلاب لصحي الف ءردلا وهو دوصقملا :ش ( امهب لصحي ال

 نأل اعضو عضيف هنكي ال ةبلص تناك اذإ امأف « ةوخر ضرألا تناك اذإ رذعي اغإ «مالسإلا

 يور « طخلاو زرغلا لاثم ىلع نوكيل اضرعال الوط عضي نكل «زرغلا ىور امك ىور دق عضولا
 ال هنأل ءاوس هكرتو طخ لا نإف هيدي نيب طخي ال لاق ةرتس دجي مل اذإ دمحم نع ةمصع يبأ نع

 . ديعب نم رظانلل ودبي

 نيرخأتملا ضعب ذخأ هبو اليوط اًطخ طخي زرغيام دجي مل نإ: قارعلاب يعفاشلا لاقو

 نيب ذختيلف ءارحصلا يف مكدحأ ىلص اذإ » : لاق مالسلا هيلع هنآ هنع» هللا يضر ةريره يبأ ثيدحل

 طخلا يف ليقو « طخي دمحم نع «يشاترمتلا عماج» يفو « رخآ اطخ طخيلف نكي مل نإف « ةرتس هيدي
 طخلا نأ ةمئألا ترقتسا : نيمرحلا مامإ لاقو « بارحملاك ارودم ليقو « اًضرع ليقو « الوط طخي

 رهاظلا وه عنملاف ؟اًطخ هيدي نيب طخي له هعضي وأ هزرغي ام دجي ملاذإ : يجورسلا لاقو . يفكي

 : ينانيغرملا لاقو . طخلاب ذخأن ال : يسخرسلا لاقو « مهريغ نمو انباحصأ نم نورثكألا هيلعو

 ءاقلإلا ربتعي ال اذكو « راتخملا وه «تاعقاولا» يفو ءيشب سيل طخلا «طيحملا» يفو « حيحصلا وه

 [....] بهشأ هزوجو « روهمجلا لوق وهو لطاب طخلا : يفارقلل «ةريخذلا »يفو « راتخملا وهو

 . [.... ] ظفحلا ريصي : لاق مث« قارعلاب يعفاشلاو يعازوألاو ريبج نب ديعس لوق وهو

 : لاق الك هللا لوسر نأ -هنع هللا يضر- ةريره يبأ ثيدح نم دواد وبأ ىور : تلق نإف

 ططخيلف اصع هعم نكي مل نإف «اصع بصنيلف دجي مل نإف ء ايش ههجو ءاقلت لعجيلف مكدحأ ىلص اذإ»
 . اًضيأ ةبيش يبأ نباو ةجام نبا هاورو '“ همامأ رم ام رضي ال مث ءاطخ

 «ىلحملا» يف مزح نبا لاقو . ثيدحلااذه بتكيالو « ةعامج هفعض قحلا دبع نإف : تلق

 دجي مل نايفس لاقو «هيف نوعطم وه «ةريخذلا» يفو . هب لوقلا زوجي الو ءيش طخلا يف حصي مل

 . ثیدحلا اذه هب دشي اًنيش

 هجيرخت مدقت: فيعض د (۱)
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 ام اوۇرداف » مالسلا هيلع هلوقل « ةرتسلا نيبو هنيب رم وأ ةرتس هيدي نيب نكي ملاذإ راملاآرديو

 . اهنع هللا يضر ةملس مأ دلوب هللا لوسر لعف امك ةراشإلاب ارديو «٠ :علطتسا

 وه اذه :ش ( ةرتسلا نيبو هنيب رم وأ ةرتس هيدي نيب نكب مل اذإ ) :م هعفدي يأ :ش ( راما أرديو ) :م

 . ةرشعلا عضاوملا نم رشاعلا

 ىلع هبوث فرط ذخأب وأ عفرلاب امإ هلغشي الئل هسفن نع راما عفدي نأ يغبني :«طوسبملا» يفو
 مهنأك لاتقلاب هعفد زاج هتراشإب فقي مل نإ : لاق نم سانلا نمو « جالعلا نم ءيش هيف سيل هجو

 نم ملسمو يراخبلا ىور ابو .«ناطيش وه اغنإف متعطتسا ام اوؤرداف :٠ هي هلوق مومعب هوذخأ
 علي الف يلصي مكدحأ ناك اذإ » : لاق اي يبنلا نع - هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ ثيدح

 رمع نبا نع هوحن ملسم جرخأو « ناطيش وه اغنإف هلتاقيلف یبآ نإف عاطتسا ام هأردیلو هيدي نیب رمی ًآدحأ
 عفدلا ةلتاقملا ىنعمو « كلذ ىلع هلمحي يذلا وه ناطيشلا نأ هانعم : يباطخلا لاقو « اعوفرم

 سنإلاو نجلا نم ثيبخل او راملا وه ناطيشلا نأل راملا سفن ناطيشلاب داري نأ زوجيو «فينعلا
 ملسم هاور ‹ نيرقلا هعم نإف رمع نبا ثيدح ليلدب «كلذب هرمأي ناطيش هعم هانعم :لاقي

 .دمحأو

 ءةالصلا يف احابم هيف لمعلا ناك تقو يف ناك هنإ : لاقيو « ناطيشلا لعف هلعف : ليقو

 ¢ هللا مهلتاق» ىلاعت هلوقب هيلع وعدي ليقو « هغارف دعب هيلع ظلغي نأ ةلتاقملا ىنعم : ليقو
 . ۳١( ةيآلا : ةبوتلا)

 رورم ةالصلا عطقي ال لَ هلوق ركذ دنع اذه رم دق :ش ( متعطتسا ام اوؤرداف اب هلوقل ) :م

 يف قفرب ريشيو موي لب يقيقح عنم ىلإ راملا عفد يهتتي ال نيمرحلا مامإ لاقو ءاهب عفديو ءيش

 . هب ري نم ردص

 اًعفد هعفدي : ليقو « هلتق ىلإ ىدأ نإو « كلذ ىلع رصيو هعفدي ينايورلل «يفاكلا» يفو

 لاقو «دمحأو كلام نع روهشملا وهاذهو «هتالص دسفي ام ىلإ يهتني الو ءردلا نم دشأ !دیدش

 نإو هتالص لطبت مل هعزانو هل یشم ناف هعزانی الو هأرد هنم برق نإ [...... ]تیهتتنا

 يعفاشلاو كلام لاق هبو كلام باحصأ نم مساقلا نبا هاور اذكو [. . . . ]هنأل هدري ال هزواجتي

 ةراشألا هيف رثؤي ال ام هيدي نيب رم نإو ءاج ثيح نم هدري :ملاسو دوعسم نبا لاقو . دمحأو

 .ةرتسلا ىلإ هقصلأ وأ هلجرب هعفد ةيكلاملا لاق «رهلاك

 ةجام نبا هاور ثيدحلا اذه :ش (-اهنع هللا يضر - ةملس مآ دلوب ةي هللا لوسر لعف امك ) :م

 هللا دبع هيدي نيب رمف ةملس مآ ةرجح يف يلصي ةي هللا لوسر ناك » : تلاق ةملس مأ نع «هننس »يف

 ىلص املف تضمف اذكه هديب لاقف ةملس يبأ تنب بنيز ترمف عجرف هديب لاقف ةملس يبأ نب رمع وأ

 يف يلصي ةا هللا لوسر ناكو ءاذكه ثيدحجلا اذه جارسلا ركذو « « بلغأ اذه :لاق اب يبنلا
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 . ةيافك امهدحأب نأل « امهنيب عمحلا هركيو « لبق نم انيور امل حيبستلاب عفدي وأ

 راشأف رمت بنيز تماق مث« فقوف فق نأ ةا يبنلا هيلإ راشأف هيدي نيب رمع ماقف ةملس مأ تيب
 : لاق ايب يبنلا نأ ليقو « بلغأ نه :لاق «هتالص نم غرفاملف ترمو تبأف يفق نآاهيلإ

 نيلغيو ماركلا نيلغي فسرك بحاوص «فسوي بحاوص نيدلا تاصقان لقعلا تاصقان

 . ءاسنلا هتنتف ليئارسإ ينب نم دباع مسا فسركو « مايقلا

 دبعی ناک لجر :لاق ؟ فسرک نم: هللا لوسر ایاولاق : نيهاش نبال «مجعملا» باتك يفو

 اب ىلاعت هللا هكرادتف ءاهقشع ةأرما ببسب ميظعلا هللاب رفكف ءاَماع نيثالث رحبلا لحاس ىلع هللا

 . هيلع باتف هنم فلس

 نإ لاقي نأ نكييو « حيبستلاب هعفدو ةراشإلاب هعفد نيب ريخم ينعي :ش ( حيبستلاب عفدي وأ ) :م
 هركذ ام هب دارأ « لبق نم انور امل هللا ناحبس لوقیف حیبستلاب هعفدي همهف ام وأ ةراشإلاب عفدي مل
 نهنإف ءاسنلا امأو « لاجرلا قح يف اذهو « حبسيلف ةبئان مكدحأ بان اذإ ةه هلوق نم اذه لبق

 ةنتف نهتوص يف نألو «ىنعمف حيفصتلاو قيفصتلاو «ءاسنلل حيفصتلا امأف» : يب هلوقل نقفصي

 . حيبستلا نهل هركف

 يفو :ش ( ةيافك امهدحاب نأل ) :م حيبستلاو ةراشإلا نيب يأ :ش ( امهنيب عمحجلا هركيو ) :م

 لعفيال نأ بحتسملاو لاق نم مهنمو « امهنيب عمجي ال نأ ىلإ بجاو باتكلا يف لاق «طوسبملا»

 لاقو « بحتسم هنأ اهيف لصألاو « ةرتسلا كرت امهدحأف امهركذب دوعوملا نانثالا امأو اًنيش

 ءاطع لاقو « مهرتسي ام مهيديأ نيب نوكي نأ ءاضف يف اولص اذإ نوبحتسي اوناك : يعخنلا ميهاربإ

 ةبيش يبأ نبا هلك اذه ركذ ةرتس ريغ ىلإ ءارحصلا يف ملاسو مساقلا ىلصو « ةرتسلا كرتب سأب ال

 ىدحإ يف هتالص لطبتو اندنع ةربتعم يهف ةبوصخغم ةرتسلا تناك اذإ رخآلاو « «هفنصم» يف

 . هدنع بوصغملا بوثلا يف ةالصلا هلثمو «ينغملا »يف امهركذ دمحأ نع [ضراوعلا] نيتياورلا
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 صراوعلا يف لصق

 . « اًالث مكل هرك ىلاعت هللا نإ » : مالسلا هيلع هلوقل هدسجب وأ هبوثب ثبعي نأ يلصملل هركيو

 ( ضراوعلا يف لصف ) :م

 يف هركت يتلا ضراوعلا نايب هيفو « بيكرتلاو دقعلا دعب الإ نوكي ال بارعإلا نأل نوكسلاب :ش
 . اهمدق اهتوقلف اهدسفت يتلا ضراوعلا نايب هلثم اهيفو < ةالصلا

 الو فطعلل أال حاتفتسالا واو هيف واولا :ش ( هدسجب وأ هبوشب ثبعي نأ يلصملل هركيو ) :م

 . رابكلا يخئاشم ضعب نع هتعمس اذكه هيضتقت ام مدعل هريغل

 ةعقرقلاو ىصحلا بيلقت نأل «ةيعون اهريغو ةيلك هذه نأ !) ةلأسملا هذه مدق : يقانغسلا لاقو

 . يعونلا ىلع مدقم يلكلاو «ثبعلا عاونأ نم رصحتلاو

 . هدعب امل يلكلاك اهنوكل ةلأسملا هذه مدق اغإو : اًضيأ يزارتألا لاقو

 ثبعلاو « هدارفأ نيب كرتشم موهفم هل يلكلا نأل « ةيلكلاك وأ ةيلك اهنأ ملسن ال : تلق

 هذه مدق اغنإ هنأ هيف لاقي يذلاو ‹ هريغو ىصحلا بيلقت نم هدعبام لمتشيال دسجلاب وأ بوثلاب

 هركيو هريدقتو ةيردصم نأ ةملك - ثبعي نأ - هلوق اهريغ ىلإ ةبسنلاب اهعوقو ةرثكل ؛ ةلأسملا

 الام هفسلاو يعرشب سيل هنكلو ضرغ هيف يذلا نم ثبعلا : ةيردبلا يفو ةالصلا يف ثبعلا

 . حيحص ضرغ هيف سيل حيحص لمع لك ثبعلاو : يديمحلا يفو هيف ضرغ

 . ةافانم نيفيرعتلا نيب [ام]: تلق نإف

 ءاذهب نيدلا ديمحو ‹ كلذب حلطصا يردركلا نيدلا.ردبل هيف عارن الو حالطصا اذه : تلق

 . حيحص ريغ ضرغ هيف لعفلا ثبعلا : ةعيرشلا جات لاقو

 يف ثبعلا :اًنالث مكل هرك هللا نأ همامتو :ش ( اًنالث مكل هرك هللا نإ :مالسلا هيلع هلوقل ) :م

 ثيدحلا اذه لصأ نيب حارشلا نم ادحأ رأ ملو « رباقملا يف كحضلاو مايصلا يف ثفرلاو ةالصلا

 . (طوسبملا» ىف اذك ةريره وبأ هاور لاق «ةياردلا» بحاص نأ ريغ « هلاحو

 . هريغو (طوسبملاك »هقفلا بتك ىف ثیدحلا اذه ركذ : يجورسلا لاقو

 نع شايع نب ليعامسإ نع« كرابملا نبا قيرط نم «باهشلا دنسم» يف يعاضقلا هاور: تلق

 هرك هللا نإ مالسلا هيلع هللا لوسر لاق :لاق السرم ريثك يبأ نب ىيحي نع رانيد نب هللا دبع

 .خلإ ..مكل

 يف رهاظ نبا لاقو ‹ شايع نب ليعامسإ تاركنم نم هدعو «نازيملا» هباتك ىف ىبهذلا هركذو

 ديعسو رانيد نب هللا دبع نع شايع نب ليعامسإ هاور ثيدح اذه باهشلا ثيداحأ ىلع همالك
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 بلقي الو « ةالصلا يف كنظ امف مارح ةالصلا جاخ ثبعلا نألو « ةالصلا يف ثبعلا اهنم ركذو

 ثبع عون هنال ىصحلا
 نب هللا دبعو «عوطقم اذهو . . .مالسلا هيلع هللا لوسر نأ ريثك يبأ نب ىيحي نع فسوي نبا

 . يكمل اب سيلو صمح لهآ نم يماش رانيد
 يروثلا نايفس لثم هنع ىور« مالسإلا خياشم دحأو « ماشلا ملاع شايع نب ليعامسإ : تلق

 موق ملكت : يوسفلا بوقعي لاقو « هخويش مهو شمعألاو دعس نب ثيللاو قاحسإ نب دمحمو

 يوري : اولاق هيف اوملكت ام رثكأ ماشلا ثيدحب سانلا ملعأ لدع ةقث وهو شايع نب ليعامسإ يف

 يصمحلا يدسألا لاقيو «ينارهنلا رانيد نب هللا دبعو « ةقث : نيعم نبا نعو « زاجحلا تاقث نع

 يب نب ىيحيو « ةقث يدنع وهو : ظفاحلا يروباسينلا يلع وبأ لاقو « فيعض نايفس نبا نعو
 هللا يضر- اًسنأ ىأر دقو السرم ةباحصلا نم ةعامج نع ىور مالعألا دحأ يناميلا رصن وبأريثك

 نيعباتلا تالسرم نم ثيدحلا اذه دع كلذك رمألا ناك اذإف « هنم عمسي ملو ةكمب يلصي -هنع

 ركذب حيرصتلا ثفرلاو « عوشخلا مدعل اهنم سيل ام لعف ةالصلا يف ثبعلا نم دارملا مث

 . ةأرملا نم لجرلا هديري ام لكل ةعماج ةملك ثفرلا : يرهزألا لاقو « عامجلا

 (مكئاسن ىلإ ثفرلا مايصلا ةليل مكل لحأ :  ىلاعت هلوق يف عامحجلا ثفرلا : ةفرع نبا لاقو

 ركذو ظاعتالاو رابتعالا عضاوم اهنوكل رباقملا دنع كحضلا ةهاركو « (۱۸۷ ةيآلا : ةرقبلا)

 . توملل ةظقيلاو ةرخآلا

 يف ثبعلا هللا اههرك يتلا ثالثلا نم مالسلا هيلع يبنلا ركذ يأ :ش ( ثبعلا اهنم ركذو ) :م

 وأ هبايث يف ثبع نإف ‹ رظن هيف :ش ( ةالصلا يف كنظ امف مارح ةالصلا جراخ ثبعلا نألو) :م ةالصلا

 ثيدحلا يف لاق اذهلو «هيلع كلذ مرحي الو ىلوألل اكرات نوكي ةالصلا جراخ هركذب وأ هتيحلب

 امف ةالصلا يف يرحتلا ةجرد هغلبي ملف« ةالصلا يف ثبعلا اهنم ركذو اًنالث مكل هرك :هركذ يذلا

 . اهجراخب كنظ

 . ةهقهقلاك ةالصلل ادسفم ثبعلا نوكي نأ ىغبني هركذ ام ىلعف : تلق نإف

 ةهقهقلا امأو « اريثك المع هنوكل لب اًقلطم اًكبع هنوكل ال دسفت ثبعلا رثك اذإ ىلب : تلق

 ةالصلا طرش يهو ةراهطلا ضقنت اهنأ رابتعاب لب مارح اهنأ رابتعاب ال ةالصلل ةدسفمب تسيلف
 . اًمارح ناك نإو ةالصلا يف ةيبنجألا ىلإ رظنلا دسفي ال اذهلو

 يف نيعشاخلا هللا حدم دقو عوشخلا فالح وهو :ش ( ثبع عون هنأل ىصحلا بلقي الو ) :م

 (۲-١ةيألا : نونمؤملا )4 نوعشاخ مهتالص يف مه نيذلا نونمؤملا حلفأ دق > : هلوقب ةالصلا

 ديفب سيل لمع لكو «هلعفي نأ سأب ال يلصملا ةحلصم ديفي لمع لك نأ بابلا اذه يف لصاحلاو

 ا



 هيف هنألو «« رذف الإو رذ اب اي ةرم» : مالسلا هيلع هلوقل ةرم هيوسيف دوجسلا نم هنكعي ال نأ الإ

 نم وهو بلقي الو هلوق نم ءانئتسا اذه :ش ( دوجسلا نم هنكمي ال نأ الإ ) :م هب لغتشي نأ هركيف

 م يلصملا ىلإ عجري بوصنملاو «ىصحلا ىلإ عجري هنكمي ال يف عوفرملا ريمضلاو .تابثإ يفنلا

 . يفنلا باوج هنأل هيوسينأب يأ بصنلاب ايوس :ش ( ةرم هيوسيف)

 درو يذلا ظفالا اذهب دري مل ثيدحلا اذه :ش ( رذف الإو رذ ابأ اي ةرم مالسلا هيلع هلوقل) :م

 ىصحلا حسم نع هتلأس ىتح ءيش لك نع يب يبنلا تلأس : لاق هنع «هدنسم» يف دمحأ هجرخأ

 .« عد وآ ةدحاو »:لاقف

 : «هللع» يف ينطقرادلا لاقو « كلذك ةبيش يبأ نباو «هفنصم» يف اًضيأ قازرلا دبع هجرخأو

 بيقيعم نع « مهبتك» يف ةتسلا ةمئألا ىورو « ًالسرم رذ يبأ نع دهاجم نع هاور حيجن يبأ نبا

 ظفلو «« ةدحاوف ًالعاف دب الف تنك نإو « يلصت تنأو ىصحلا حسمت ال»: لاق مالسلا هيلع يبنلا نأ

 ةيوست نع رشبلا ريخ رذ وبأ لأس لاق هنأ يردركلا ةمئألا سمش مهنم خياشملا نع لوقنم فنصملا

 تتأ دقو ‹ رذي نم رمأ وهو كرتا يأ عد يأ رذ هلوق رذ وأ ةرم رذ ابأ اي :رشبلا ريخ لاقف « رجحلا

 ) ¢ كبر كعدو ام > نآرقلا يف درو نكل عد يضام يف اولاق كلذكو « لمعتسيالو ةيضام

 ةرجاهم نم يسودلا ةمطاف يبأ نب بيقيعمو ةذاش ةءارق يهو فيفختلاب « ( ةيآلا : ىحضلا

 .- هنع هللا يضر- نامثع ةفالخ يف يفوتو « لاملا تيب

 دوجسلا نم نكمتلا مدع دنع ةاصحلا بيلقت يف نألو يأ :ش ( هتالص حالصإ هيف نألو ) :م

 عقرفي ال يأ :ش ( هعباصأ عقرفي الو ) :م ضرألا ىلع ةدجسلا نم هنيكمت وهو هتالص حالصإ

 لاقيو « توصت ىتح اهزمغيو اهدي ال نأب] هعباصأ ضقن يهو ةعقرفلا نم عراضم وهو يلصللا
 . « قئافلا» يف هركذ ءاهلصافم رمغل [هعباصأ ضقن اذإ عقرفو عقف

 . مهب هيبشتلا هركيف طول موق لمع هنأل هركيانإو : ةعيرشلا جات لاقو

 جراخ ةعقرفلا سانلا نم هرك مالسإلا خيش لاقو « اًضيأ ةالصلا جراخ هركي اذه ىلعف : تلق

 ةعقرف ةهارك يف مهريغو ةعبرألا ةمئألا نم دحأل فالخ الو « ناطيشلا نيقلت اهنإف ةالصلا

 يف متخت وأ اهكيبشت وأ عباصألا ةعقرف دمعت نإ : مزح نب لاقو « ةالصلا يف اهكيبشتو عباصألا

 . ةلطاب هتالصف رصنخلا ريغ

 «هننس» يف ةجام نبا هاور ثيدحلا :ش ( يلصت تنو كعباصأ عقرفت ال : مالسلا هيلع هلوقل ) :م

 يف تنأو كعباصأ عقرفت ال » : هل لاق مالسلا هيلع يبنلا نأ -هنع هللا يضر -يلع نع ثراحلا نع

¥ 



 ‹ ةالصلا يف راصتخالا نع ىهن مالسلا هيلع هنأل ‹ ةرصاخلا ىلع ديلا عضو وهو رصختي الو

 ام يجاني نم يلصملا ملع ول : مالسلا هيلع هلوقل تفتلي الو « نونسملا عضولا كرت هيف نألو

 ‹تقتلا

 . ثراحلاب لولعم ثيدحلاو . “ « ةالصلا

 نع ةعيهل نبا نع «همجعم» ىف ىناربطلاو «هننس »يف ينطقرادلاو« هدنسم» يف دمحأ ىورو

 تفتلملاو ةالصلا يف كحاضلا» : لاق يبنلا نع سنأ نب ذاعم هيبأ نع ذاعم نب لهس نع دئاف نب نابز

 . ءافعض مهلك ةاورلا نأل فيعض وهو ° ۲ ةدحاو ةلزنمب هعباصأ عقرغملاو

 رصختلا رسف دقو «ةدشلاو فلكتلا ىلع لدي يذلا لعفتلا باب نم :ش ( رصختي الو ) :م
 وه رصختلا ليقو « ناسنإلا طسو رصخلاو ةرصاخلا :ش ( ةرصاخلا ىلع ديلا عضو وهو ) :م هلوقب

 ةروسلا رصتخي نأ ليقو «امهوحنواصعلاو طوسلا وهو ةرصخملا نم ذوخأم اصع ىلع ؤكوتلا

 لعف هنأل هنع یهنی امنو اهدودحو اهدوجسو اهعوکر يف هتالص متي ال نآ وه لیقو « اهرخآ ًارقيف

 ضرألا ىلإ لزن ةنجلا نم درط امل هنإ ليقو «ناطيشلا لعف ليقو دوهيلا لعف وه ليقو ‹ نيربكتملا

 . ةأرملاو لجرلا قح يف هيلع قفتم هتهاركو « دوهيلاب اوهبشت
 نبا الإ ةعامحجملا ثيدحلا اذه جرخأ :ش ( ةالصلا يف راصتخالا نع ىهن مالسلا هيلع هنأل ) :م

 نأ مالسلا هيلع هللا لوسر ىهن » : لاق -هنع هللا يضر -ةريره يبأ نع نيريس نب دمحم نع ةجام

 «هفنصما» يف ةبيش يبأ نبا دازو ةالصلا يف راصتخالا نع ىهن ظفل يفو ٠ ارصختم لجرلا يلصي

 . ةالصلا يف وهو هترصاخ ىلع هدي لجرلا عضي نأ وهو : نيريس نبا لاق

 ديلا ىلع ديلا عضو وهو :ش ( نونسملا عضولا كرت ) :م راصتخالا يف يأ :ش ( هيف نألو ) :م

 ةالصلاةلاحو ‹«باصملا لعف ةرصاخلا ىلع اهعضوو عوضخلاو عوشخلا ةمالع هنأل ءةرسلا تحت

 . ةبيصملا راهظإ ةلاح الو هبر دبعلا ةاجانم ةلاح

 لامشلاالو نيميلا تفتلا امل يجاني نم يلصلملا ملع ولو

 ال يجاني نم يلصلملا ملع ول مالسلا هيلع لوقل ) :م ملعلا لهأ نيب قافتالاب هوركم تافتلالاو

 ‹طسوألا همجعم)» يف يناربطلا هاور امو « بيرق درو يذلا ظفللا اذهب ثيدح دري مل :ش ( تفتلا

 ام هبر يجاني مكدحأ نإف « ةالصلا يف تافتلالاو مكايإ » : لاق ةي يبنلا نع ةريره يبأ ثيدح نم

 . باذك وهو روعألا ثراحلا هيفو [۲۰۱] هجام نبا : فیعض (۱)

 . (۷۹ /۲) دئاوزلا عمجم عجار ()
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 ظحالي ناك مالسلا هيلع هنأل « هركي ال هقنع يولي نأ ريغ نم ةرسيو ةنمب هينيع رخؤمب رظن ولو
 . هينیع قۇمب هتالص یف هباحصأ

 ةالصلا يف تافتلالا نع ةي هللا لوسر تلأس» : -اهنع هللا يضر- ةشئاع نعو « ةالصلا يف ماد

 . دمحأو ىئاسنلاو دواد وبأو يراخبلا هاور « « دبعلا ةالص نم ناطيشلا هسلتخي سالتخا وه :لاقف

 تافتلالا نإف « ةالصلا يف تافتلالاو مكايإ :١ -مالسلا هيلع- لاق - هنع هللا يضر- سنأ نعو

 نسح ثيدح :لاقو يذمرتلا هاور « ةضيرفلا يف ال عوطتلا يفف دب ال ناك نإفء ةكله ةالصلا يف

 . ' دمحأو يئاسنلاو دواد وبأ هاور « هجو هنع فرص تفتلا اذإف « تفتلي مل ام ةالصلا يف

 ميلا مضب نيعلا رخؤمو :ش ( هركي ال هقنع يولي نأ ريغ نم ةرسيو ةنمب هينيع رخؤمب رظن ولو ) :م
 ناك اذإ هركي ال اغإاذهو « هفالخب مدقملاو غدصلا يلي يذلا اهفرط ءاخلا رسكو ةزمهلا نوكسو

 تافتلالاو ةلبقلا ةهج نم جرخي ىتح هقنع يولي نأ هوركملا تافتلالا دح «طوسبملا» يفو « ةجاحل

 هيلع هنأل ) :م هتالص دسفت هندب عيمجب فرحنا ولف «هندب ضعبب ةلبقلا نع فارحنا ةرسيو ةني

 جرخأو ‹ ظفللا اذهب دري مل ثيدحلا اذه] :ش ( هينيع قؤمب ةالصلا يف هباحصأ ظحالي ناك مالسلا

 انيلصو هانعيابف ةَ هللا لوسر ىلإ انجرخ » : لاق نابیش نب يلع [ثيدح نم «هننس »يف ةجام نبا

 هبلص مقي مل نمل ةالص ال هنإ لاقف ‹ دوجسلاو عوكرلا يف هتالص مقي مل الجر هنيع رخؤمب حملف « هفلخ
 هللا يضر -سابع نبا ثيدح نم يئاسنلاو يذمرتلا حرخأو «هحيحص» يف نابح نبا هاورو
 فلخ هقنع يولي الو الامشو انيمي ةالصلا يف تفتلي ال مالسلا هيلع هللا لوسر ناك » : لاق - امهنع

 يف مكاحلاو «اًعوفرم« هحيحص» يف نابح نبا اورو« بیرغ ثیدح : يذمرتلا لاقو “ « هرهظ
 . هاجرخي ملو ملسمو يراخبلا طرش ىلع حيحص لاقو «هكردتسم»

 برقأ ناكل هينيع رخؤمب هباحصأ ظحالي ناك فنصلملا لاق ولو : يعليزلا نيدلا لامج لاقو

 ‹تافتلالا نم ءيش اهعمو الإ نيعلا قؤمب ةظحالملا نكي ال ذإ ءًاضيأ هدوصقم ىلإو ثيدحلا ىلإ
 تعن نيعلا يقآم يف «حاحصلا» يفو . قآملا كلذكو «نيعلا مدقم نيعلازومهم قؤملاو

 . ىرخأ هقومو ةرم هقؤم لبق نم لحتكي ناك -مالسلا هيلع -هنأ يور ام هيلع لديو[..... . [

 عمجلاو نذألا يلي يذلا امفرط ظاحللاو « فنألا يلي ام اهفرط نيعلا قؤم يف اًضيأ يرهوجلا لاقو

 )١( يذمرتلا هاور : فيعض ] ]۹٠ينابلألا هفعضو .

 . ةلاهج هيف وه : يوونلا لاق ءيشب سيل : نيعم نب ىبحي هيف لاق صوحألا وبأ هدانسإ يف : فيعض (۲)

 . حیحص هدانسإو [۷۱] هجام نبا هاور (۳)

 نب هللا دبع نع عيكو نع هجرخأ مث « هتياور يف ىسوم نب لضفلا عيكو فلاخ دقو : يذمرتلا لاق : لسرم )٤(

 ام لثم ًادنسم ديعس نب هللا دبع نع ثيدحلا اذه ىور ادحأ ملعأ الو : للعلا يف لاقو ًالسرم .. . . . دیعس

 . ينطقرادلا هلعأ اذك و . ىسوم نب لضفلا هاور
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 رقنأ نآ : ثالث نع يليلخ يناهن - هنع هللا يضر - رذ يبآ لوقل هيعارذ شرتفی الو يعقي الو

 بلعثلا شارتقا شرتفأ نأو « بلكلا ءاعقإ ىعقأ نأو « كيدلا رقن

 هرخآ يف ديز امنإو ةملكلا سفن نم ميملا نأل « لعفمب سيلو يلعف وهو راثآو رابآ لثم «يقامأ
 لعفم قحلأف ءاهل تخأ ال ردان ماللا رسكب يلعف نأل «هب هنوقحلي ًاريظن هل اودجي ملف قاحإللءايلا

 رسكب لعفي ةعبرألا تاوذ يف سيل : تيكسلا نبا لاقو . مهوتلا ىلع قآم ىلع هوعمج اذهلف

 ةغللا لهأ عامجإ : يرهزألا لاقو « اهتعمس لاقو « لبإلا ىوأمو « نيعلا يقآم نافرح الإ نيعلا

 يف ريثألا نبا ثيدحلا اذه ركذ تلق . فورعم ريغ روكذملا ثيدحلاو رخؤملا ىنعمب قآملاو قوملا نأ

 . اهمدقم اهيقآمو اهرخؤم نرعلا قوم لاق مث «ةياهنلا»

 « اهرسكب قومو لوقي مهضعبو اهمضب قومو قآم لوقي نم برعلا نم: يباطخلا لاقو

 ةزمهلاب قؤملاو ءايلاو ةزمهلاب يقآم رثكألاو حصفألاو ٠ ضاقك زمه ريغب قام لوقي مهضعبو
 اهقومو نيعلا قام : يناعنصلا لاقو «يقآم قوم عمجو « قامإو قامآ قوم عمجو « مضلاو
 تلاق اذإ ةدمعلا هلاق ام ىلعو روكذملا ثيدحلا ركذ مث ‹ فنألا يلي هلحمو اهفرط اهقومو اهيقآمو

 . اهوقدصف ماذح

 ةهارك :ةيميت نبا لاقو « هايإ فنصملا ريسفت يتأي نآلاو ءاعقإلا نم :ش ( يعقب الو ) :م

 ناكو « ءاملعلا رثكأو دمحأو.يعفاشلاو كلامو ةداتقو رمع نباو ةريره يبأو يلع بهذم ءاعقإلا

 نع لقنو « نيتدجسلا نيب مهباقعأ ىلع نوعقي عفانو ملاسو ةكيلم يبأ نباو سواطو ءاطع

 . هلثمب ةلدابعلا

 :م ضرألا ىلع امهءاقلإ نيعارذلا شارتفاو « شارتفالا نم .:ش ( هيعارذ شرتفي الو ) :م

 ءاعقإ يعقأ نأو ‹ كيدلارقن رقنأ نأ: ثالث نع ىليلخ يناهن : -هنع هللا يضر -رذ يبأ لوقل)

 نم ةعامج نم هريغل وه اغنإو رذ يبأل سيل ثيدحلا :ش ( بلعلا شارتفا شرتفأ نأو«بلكلا
 هيلع- هنع يلع نع روعألا ثيدح نم ةجام نباو يذمرتلا ىورف «ةفلتخم ظافلأب ةباحصلا
 نب ةرمس ثيدح نم «كردتسملا» يف مكاحلا هاورو « هتالص يف لجرلا يعقي نأ ىهن- مالسلا

 نع ىهن - مالسلا هيلع - يبنلا نأ »: ةريره يبأ نع «هحيحص» يف نكسلا نبا ىورو « بدنج

 ملسم ىورو < ةالصلا يف ءاعقإلاو كروتلا نع ىهن ظفلب سنأ نعو « ةالصلا يف ءاعقإلاو لدسلا
 . ناطيشلا ةبقع نع ىهني ناكو -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح نم «هحيحص) يف

 سانلا ضعب هلعجي يذلا وهو « نيتدجسلا نيب هيبقع ىلع هيتيلإ عضي نأ وه :ديبع وبأ لاق
 ثيدحالإ حيحص ثيدح لاعفألا نع يهنلا يف سيل «ةصالخلا» يف يوونلا لاىقو . ءاعقإلا

 ةرقن نع مالسلا هيلع هللا لوسر يناهن» : ةريره يبأ ثيدح نم يقهيبلاو دمحأ ىورو «ةشئاع

 . ميلس يبأ نب هدانسإ يفو «بلكلا ءاعقإك ءاعقإو « بلعثلا تافتلاك تافتلاو « كيدلا ةرقنك
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 حيحصلا وه « ابصن هيتبكر بصنيو ضرألا ىلع هيتيلإ عضي نأ ءاعقإلاو

 يعقي امك عقت الف دوجسلا نم كسأر تعفر اذإ »: ظفلب سنأ ثيدح نم ةجام نبا یورو

 هبذكو « كورتم ديز نب ءالعلا هيفو « «ضرألاب كيمدق رهاظ قزلأو كيمدق نيب كيتيلإ عض« بلكلا
 فيفخت ةالصلا يف رقنلا [. . . .] يفو . ةعرس نع بحل ا هطاقتلا كيدلا رقنو . ينيدملا نبا

 . كيدلا رقنك دوجسلا

 قابطنا ةغللا يف ءاعقإلا :ش ( اًبصن هيتبكر بصنيو ضرألا ىلع هيتيلإ عضي نأ ءاعقإلاو ) :م

 ءاهقفلا دنغو « بلكلا لعفي امك ضرألا ىلع نيديلا عضوو نيقاسلا بصنو ضرألاب نيتيلإلا

 يف لعفي امك هيمدق بصني نأ ليقف ءاعقإلا ريسفت يف اوفلتخا «ةفحتلا» يفو . هيف فلتخم

 . هيلجر ابصان هيبقع ىلع دعقي نأ وه : يخركلا لاقو . هيبقع ىلع هيتيلإ عضيو دوجسلا

 امهيلع هيدي اًعضاو ضرألا ىلع هيتيلإ عضي نأ ءاعقإللا -هللا همحر- يواحطلا لاقو

 دارم وهو «طوسبملا» يفو . بلكلاءاعقإب هبشأ اذهو هردص ىلإ هيتبكر عمجيو هيدخف بصنيو

 بصن يف بلكلا ءاعقإ نأ الإ «يفاكلا» يفو . اذكه نوكي بلكلا ءاعقإ نأل حصألا وهو ءاهقفلا

 هنأ ءاعقإلا يف حصألا : يوونلا لاقو . ردصلا ىلإ نيتبكرلا بصن يف يمدآلا ءاعقإو نيديلا

 ىلع نيديلا عضو ةديبع وبأ كلذ ىلإ مضو لاق نيتبكرلاو نيذخفلا بصنو نيكرولا ىلع سولجل ا
 تبث دقف «طلغف يناثلا امآو لوألا وه باوصلاو [لاق] . عباصألا فارطأ ىلع دوعقلاو ضرألا

 . مالسلا هيلع- انيبن ةنس ءاعقإلا نأ «ملسم حيحص »يف

 ةيلأ حتفلاب ةيلالاو «ىلوأ ةديبع وبأ هلاق يذلا «راونألا قراشم» يف ضايع يضاقلا لاقو

 هاتيلإ ترن لاق ءاتلا هقحلت الف ناتيلإ تلق ‹ تينث اذإف ةيل الو هيلإ لقت الو : يرهوجلا لاق . ةاشلا

 بطولا راطتسيو كيتيلإ فنأو هلوق يف امك ءاتلا قاحلإب اًصضيأ هاتيلإ ءاج تلق . بطولا جاجترا

 بوصنم اًبصن هلوقو ةصاخ [ . . . . ]اقش وهو ةدحوم ءاب هرخآ يفو ءاطلا نوكسو واولا حتفب

 . ةيردصملا ىلع

 ليق امع هب زرتحاو « حيحصلا وه ءاعقإلا ريسفت يف هركذ يذلا يأ :ش ( حيحصلا وه ) :م

 كلذك يعقي ال بلكلا نأل هيبقع ىلع هيتيلإ عضيو دوجسلاب لعفي امك هيمدق بصني نأ ءاعقإلا

 هرکذ امک هتالص يف هيتبکر بصني يمدآلاو « هيدي بصني هنأ الإ باتکلا يف رکذ ام لثم يعقي اغإو

 نأ يهنلاو «هنع يهنم رخآلاو بحتسم امهدحأ نيعون ىلع ءاعقإلا يوونلا لاقو . «يفاكلا» يف

 يف هاتبكرو هيبقع ىلع هيتيلإ عضي نأ بحتسملاو هيقاس بصنيو ضرألا ىلع هيديو هيتيلإ عضي

 : لاقف « نيمدقلا ىلع ءاعقإلا يف سابع نبال تلق : لاق سواط نع ملسم هاور يذلا اذهف ضرأألا

 صن ةلدابعلا هتلعفو مالسلا هيلع كيبن ةنس يه لب لاقف ؟ لجر اي اًقح هارت امأ هل تلقف « ةنسلا يه

 نو دحاو عون ءاعقإلا نأ مهمهوتل ةعامج هيف طلغ دقو نيتدجسلا نيب هبابحتسا ىلع يعفاشلا
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 ینعم مالس هنأل هدیب الو « مالک هنال ؛ هناسلب مالسلا دری الو

 مل هنإف شحاف طلغ اذهو خوسنم سابع نبا ثيدح نأ مهضعب ىعدا ىتح ةضراعتم هيف ثيداحألا
 . خسنلا حصي فيكف خيرات الو عمجلا رذعتي

 هدر ولو ثنحی ملسف اًتالف ملکی ال فلح ول اذھلو :ش ( مالک هنأل هناسلب مالسلا دری الو ) :م
 يورم وهو «ءاملعلا رثكأو قاحسإو روث وبأو دمحأو كلامو يعفاشلا لاق هبو «هتالص تلطب هب
 اًسأب هب نوري ال ةداتقو نسحلاو بيسملا نب ديعس ناكو « يروثلاو يعخنلاو ءاطعو رذ يبأ نع
 يباطخلا ركذ؟ غارفلا دعب بجي له مث ءهعمسيو ةالصلا يف مالسلا دري ةريره وبأ ناكو

 يفو « «ىبتجملا» يف اذك ةالصلا نم هغارف دعب دوعسم نبا ىلع در -مالسلا هيلع - -هنأ يواحطلاو

 « رذ يبأ لوق وهو يرولاو يعخنلاو ءاطعو دمحم دنع مالسلا دعب هدريو يجورسلل *ةياغلا»
 هركيو غارفلا دعب الو « لاحلا يف هدري ال فسوي يبأ دنعو « هسفن يف هدري ال ةفينح يب دنعو

 . ءاضقلل سلاجلاو ركاذلاو ئراقلاو يلصملا ىلع مالسلا

 لاقو ءناسللاب درلا نع بوني هنأ دار ىنعملا ثيح نم يآ :ش ( ىنعم مالس هنأل هديب الو ) :م

 ‹ لفنلا نود ضرفلا يف ذ ةراشإلاب درلا ةيهارك دمحأ نعو « ةراشإللاب هدر بحتسي : يعفاشلا

 ال هعبصأب وأ هديب وأ هسأرب مالسلا درل راشأ ول «هقفلا عماوج» يفو . .هزاجأ ةرمو ههرك ةرم كلامو

 وأ مدقتف مدقت : يلصملل ليق « هسأرب هبيجي نأ يلصملل سأب ال «ةريخذلا »يفو . هتالص دسفت
 يف هللا ريغ رمأ لثتما هنأل «هتالص تدسف هل ةعسوت يلصملا بناجتف فصلا ةجرف ذخأو لخد
 . هيأرب مدقتي مث ةعاس ثكيي نأ يلصملل يغبنيو < ةالصلا

 تررم لاق- هنع هللا يضر- بيهص نع يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ ىور : تلق نإف

 ةراشإ» : لاق هنأ الإ ملعأ ال :لاق « ةراشإ يلع درف « هيلع تملسف يلصي وهو يب هللا لوسرب
 فيك لالبل تلق لاق رمع نبا نع يذمرتلاو دواد وبأ جرخأو . يذمرتلا هححصو «

 ريشي ناك : لاق؟ ةالصلا يف هيلع نوملسي اوناك نيح مهيلع دري -مالسلا هيلع -يبنلا ناك
 «امهحیحص)» يف نابح ن نباو ةيزخ نبا هجرخأو « حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق «"«هديب

 نأ لمتحي : تلق . ةالصلا يف ريشي ناك- مالسلا هيلع- يبنلا نأ سن نع «هننس» يف ينطقرادلاو

 لاح يف ناك هنأ ركذي مل وأ ًادر اًبيهص هنظف هعبصأب ريشي وهو دهشتلا يف ناك مالسلا هيلع يبنلا
 هونظف مالسلا نع اًيهن ناك هلعلف امهريغو سنأو لالب نع يكح امو ءامهريغ وأ دوعقلا وأ مايقلا

 . ًادر

 ) هعبصأب

 هللا دبع نع لبان نع هللا دبع نب ريكب نع [۳۰۱] يذمرتلا ]١٠١١[ یثاسنلا ء [۸۱۸] دواد وبأ هاور : حیحص (۱)

 . . بيهص نع رمع نبا

 . [۳۰۲] يذمرتلا ۰ [۸۲۰] دواد وبأ هاور : حیحص (۲)
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 الو ‹ دوعقلا ةنس كرت هيف نأل رذع نم الإ عبرتي الو هتالص دسفت ميلستلا ةبنب حفاص ول ىتح

 ‹ دبلتيل غمصب وأ طيخب هدشيو هتماه ىلع هرعش عمجي نأ وهو هرعش صقعي

 هنع هللا يضر -هللا دبع نب رباج ثيدح نم ملسمو يراخبلا هاورام انركذ ام ديؤيو

 ريغ ىلإ ههجوو هتلحار ىلع يلصي وهو تعجرف ةجاح يف مالسلا هيلع هللا لوسر عم انك» : لاق

 تنك ينآ الإ كيلع درأ نأ ينعني مل هنإ امأ : لاق فرصنا املف «يلع دري ملف هيلع تملسف ةلبقلا

 ء ةالصلا [حيحصلا] يف مالكلا خسن لبق تناك اهنأب ثيداحألا هذه نع باجي دقو .« يلصأ

 ‹ انيلع دريف ةالصلا يف وهو- مالسلا هيلع- هللا لوسر ىلع ملسن انك» : دوعسم نبا ثيدح هديؤي

 . (انيلع دري ملف هيلع انملس يشاجنلا دنع نم انعجر املف

 ةدايزلا يف اهلبق ال ةياغ انه اه ىتح ةملك :ش ( هتالص دسفت ميلستلا ةينب حفاص ول ىتح ) :م

 .ًاريثك المع ميلستلا ةينب ةحفاصملا نوك وه داسفلا ةلعو «ءايبنألا ىتح سانلا تام مهلوق ليبق نم

 . ديلاب ميلستلاك هنأل دسفي نأ يغبني ةراشإلاب در ول اذه ىلعف :يندرملا ماسحو يلاقبلا لاقو

 . دسفتال فسوي يبأ دنع : لاقو

 ةالصلا لاحو ربجت عون هنألف عبرتلا امأ ءهلجر يف ملألاك هب :ش ( رذع نم الإ عبرتي الو ) :م

 هلجر شارتفا يهو :ش ( دوعقلا ةنس كرت هيف نأل ) :م هلوقب فنصملا للعو «عرضتو عوشخ لاح

 هنالف رذعلا ةلاح يف امآو « ةلبقلا وحن هعباصأ هيجوتو ىنميلا بصنو اهيلع سولجلاو ىرسيلا

 هاهنف ةالصلا يف عبرتي رمع نبا ناكو « نونسملا كرتل حبسي نأ ىلوأف بجاولا كرتل خسان

 . رذع يلجر يف : لاقف « هلعفت كتيأر ينإ لاقف -هنع هللا يضر-رمع

 يف يسخرسلا لاقو . ةالصلا يف هرك اذهلف ةربابحلا سولج عبرتلا :مالسإلا خيش لاقو

 - هنأ ىتح هلاوحأ ضعب يف هسولج يف عبرتي ناك -مالسلا هيلع- هنإف يوقب سيل اذه« هطوسبم»

 برشي امك برشاو ديبعلا لكأي امك لك « يحولا هيلع لزنيف اًعبرتم لكأي ناك -مالسلا هيلع
 كلذكو ةربابجلا قالخأ نع[... . . ]- مالسلا هيلع- وهو ديبعلا سلجي امك سلجاو «ديبعلا

 سولجلا نكل ؛ اعبرتم ناك- مالسلا هيلع- يبنلا سلجم يف -هنع هللا يضر- رمع سولج ناك

 عبرتلا «ةصالخلا» يفو . رذع نم الإ ةالصلا ةلاح يف ىلوأ وهف عضاوتلا ىلإ برقأ نيتبكرلا ىلع

 . اًضيأ هوركم ةالصلا جراخ

 يف وهو هصقع ول هنأل ءرعشلا صوقعم وهو يلصي ال يأ :ش ( هرعش صقعی الو ) :م

 ىلع لدي لعفلا نأل رعشلا صقع يأ :ش ( وهو ) :م ريثك لمع هنأل هتالص تدسف ةالصلا

 هرعش عمجي نأ ) :م « (۸ ةيآلا :ةدئاملا) ( ىوقتلل برقأ وه اولدعا :  ىلاعت هلوق يف امك هردصم

 . قصتليل يأ :ش ( دبلتيل غمصب وأ طيخب هدشيو ) :م هسأر طسو يأ :ش ( هتماه ىلع
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 ‹ صوقعم وهو لجرلا يلصي نأ ىهن مالسلا هيلع هنأ يور دقف

 نأ صقعلا «طيحملا» يفو «ًادتشم عمجي نأ هلصاح « قصل يأ دبلت « حاحصلا» يفو

 «طوسبملا» يفو . هسأر رخؤم يف دقعيف] هرعش عمجي وأ ءاسنلا دقعك هسأر لوح هب رفضتي

 اذإ ضرألا لصي اليك افقلا ىلع هلك هدشي نأ ليقو « [هتماه ىلع هرعش عمجي نأ [وهو]هصقع

 صقع هعمجو هتصقع ةأرمللو «سأرلا ىلع هيلو هرفض رعشلا صقع : حاحصلا يفو . دجس
 صاقعلاو هلوصأ يف هفارطأ لاخدإو هيك ليقو سأرلا ىلع رعشلا عمج صقمعلا : برغملا يفو

 اهتحصب يربطلا ريرج نبا جتحاو «ةهاركلا عم ةحيحص هتالص نإ مث رعشلا هب عمجي رتس
 . يرصبلا نسحلا نع هيلع ةداعإلا رذنملا نبا ىكحو . ءاملعلا عامجإب

 ناك وأ «ةالّصلل دمعت ءاوس كلذك ىلص نم لكل يهنلا نأ ءاملعلا نم روهمجلا قفتاو
 حيحصلاو «ةالَصلا [ يف ]كلذ لعفي نمل يهنلا :-هللا همحر -كلام لاق . رخآ ىنعم اهلبق كلذك
 . ثيدحلا قالطإل لوألا

 دبع هاور ثيدحلا اذه :نش ( صوقعم وهو لجرلا يلصي نأ ىهن- مالسلا هياع- هنأ يور دقف ) :م

 »: لاق عفار يبأ نع لجر نع دشار نب دومحم نع يروثلا نايفس انربخأ ؛«هفنصم» يف قازرلا

 ةبعش نع «هننس يف ةجام نبا هجرخأو « ° (صوقعم وهو لجرلا يلصي نأ ةي هللا لوسر یهن

 نسحلا ىأر دقو ا هللا لوسر یلوم عفار ابأ تیأر : لوقی دعس ابآ تعمس دشار نب لوخم نع
 هيلع هللا لوسر یهن :٥ لاقو هقلطأف هرعش صقع دقو يلصي وهو «- هنع هللا يضر- يلع نبا

 .«هرعش صقاع وهو لجرلا يلصي نأ مالسلا

 عفارابأ ىأر هنأ هيبأ نع يربقملا ديعس يبأ نب ديعس نع ىسوم نب نارمع نع دواد وبا هاورو

 ةرفض زرغ دقو ءاًمئاق يلصي وهو هنع هللا يضر يلع نب نسحلاب رم -مالسلا هيلع- يبنلا ىلوم
 الو كتالص ىلع لبقأ : عفار وبأ هل لاقف ابضغم نسحل ا هيلإ تفتلاف « عفار وبأ اهلحف «هافق يف

 يذمرتلا ىورو « «ناططيشلا لفك كاذ » : لوقي مالسلا هيلع هللا لوسر تعمس ينإف «بضغت

 . نسح ثيدح لاقو عفار ابأ ىأر هّتِإ لقي مل عفار يبأ نع هيف لاق هنأ الإ هوحن اًضيأ

 يبأ نع يربقملا ديعس نع دشار نب لوخم نع نايفس نع «همجعم ١ يف يناربطلا هاورو
 ‹ صوقعم هسأرو لجرلا يلصي نأ ىهن مالسلا هيلع يبنلا نأ -اهنع هللا يضر -ةملس مأ نع عفار

 : دازو « انتمو ًادنس هب نايفس انث ليعامسإ نب لمؤملا انربخأ ««هننس» يف هيوهار نب قاحسإ هاورو

 . مسي مل مهبم هيفو (۳۹۱ /۱) دمحأ هقیرط نمو (۱)

 . حیحص هدانسإو ]۱۰٤۲][ هجام نبا (۲)

 . هركذف. . . هيبأ نع يربقملا ديعس نع ىسوم نب نارمع نع[١٠۳] يذمرتلا « ]1٠١١[ دواد وبأ هاور (۳)

 . نسح هدانسإو

 ٤



 ‹ لدسلا نع ىهن مالسلا هيلع هنأل ؛ هبوث لدسي الو ربجت عون هنأل ؛ هبوث فکی الو

 . قاحسإ لاق

 اذهو «ةكجب ءالمإ هنم هبتك اذكه كش الب :لاقف« ةملس مأ هيفأ ليعامسإ نب لمؤملل تلق

 . اهركذيال هريغو ةملس مأ ركذ يف لمؤملا مهوو :لاق «« للعلا» باتك يف ينطقرادلا هاور دنسلا

 نم صوقعم هسآأرو يلصي وهو ثراحلا نب هللا دبع ىأر هنأ سابع نبا نع «ملسم حيحص» يفو
 تعمس : لاقف ؟یسأرو كلام : لاقف سابع نبا ىلع لبقآ فرصنا املف « هلحي لعجف هءارو ماقف فلخل ا

 اذه يف ةمكحلا : ليق « فوتكم وهو يلصي يذلا لثم اذه لثم اغإ لوقي مالسلا هيلع هللا لوسر
 هللا يضر -رمع نبا لاقو فوتكموهو يلصي يذلاب هلثماذهلو هعم دجسي رعشلا نأ هنع يهنملا

 . كعم دجسيل هلسرأ رعشلا صوقعم وهو دجسي هآر لجرل :-هنع

 مانس لوح رادي ءاسك هلصأو « هدعقم ءافلا نوكسو فاكلا رسكب - ناطيشلا لفك - : هلوق

 . هزجع يأ هلفك تحت هلعجيو فيدرلا هبكريل ريعبلا زجح ىلع هافرط دقعي ليقو « ريعبلا
 نم وأ هيدي نيب نم هعفري نأو مضلاو ضبقلا برشلا فك نم دارملا :ش ( هبوث فکی الو ) :م

 «نسحلا رصتخم)» يفو . ثولتلا نع ةنايص بوثلا فكب سأب ال ليقو « دوجسلا دار اذإ هفلخ

 يف لوقيو ةالصلا يف هتي لسري [ ديهشلا يدنهلا ماسح رخ هلعل ] لدنهلا نيدلا جات ناك : لاق

 امهريغو ناخ يضاقو «طيحملا» بحاص نيدلا ناهرب ناكو هوركم هنإو بوثلا فك اهكاسمإ

 . طوحألا وهو لاق هنوكسيي

 يف يورو « نوربجتملا الإ هلعفي الو :ش ( ربت عون ) :م بوثلا فك نأل يأ :ش ( هنال ) :م

 ةعبس ىلع دجسأ نأ ترمأ» : لاق -مالسلا هيلع -يبنلا نع سابع نبا نع سواط نع حيحصلا

 .«ًارعش الو ابوث فكأ الو مظعأ

 يف دواد وبأ هاور ثيدحل ا اذه :ش ( لدسلا نع ىهن -مالسلا هيلع- هنأل هبوث لدسي الو ) :م

 هللا لوسر نأ -هنع هللا يضر- ةريره يبأ نع حابر يبأ نب ءاطع نع لوحألا ناميلس نع «هننس»

 «هحيحصا ىف نابح نبا هاورو ء “هاف لجرلا ىطغي نأو ةالصلا ىف لدسلا نع ىهن ةي
 .هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص ثيدح :لاقو «« هکر دتسم» يف مکاحلاو

 هفرعن ال :لاقو « اًعوفرم ةريره يب نع ءاطع نع نايفس نب لسع نع يذمرتلا هاورو
 نأو :هتياور يف سيلو نايفس نب لسع ثيدح نم الإ ةريره يبأ نع ءاطع ثيدح نم اعوفرم

 يئاسنلاو يراخبلا هفعض نيتلمهملاو نيسلا نوكسو نيعلا رسكب لسعو . هاف لجرلا يطغي

 ۰ . حيحصلا هلاجر : )٠١/۲( عمجملا يف يمثيهلا لاق ()

 . ًاعوفرم .a ةريره يبأ نع حابر يبأ نب ءاطع نع لوحألا ناميلس نع ]٥۹۷[ دواد وبأ هاور (۲)
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 هبناوج نم هفارطأ لسری مث هیفتکو هسآر ىلع هبوث لعجی ن وهو

 يئاسنلا لاقو متاح وبأو نيعم نبا هفعض «ملعملا ناوكذ نب نسحل ا دواد يبأ دنس يفو « امهريغو

 . «تاقثلا» يف نابح نبا هركذو «هحيحص» يف يراخبلا هل جرخأ نكل « يوقلاب سيل

 اًبلط بلط باب نم وهو اهحتفب « برغملا» يفو « لادلا نوكسب لدسلا يأ :ش ( وهو ) :م

 لدسلا ريسفت يف اوفلتخا :ش ( هبناوج نم هفارطأ لسري مث «هيفتكو هسأر ىلع هبوث لعجي نأ ) :م

 وأ هسأر ىلع هبوث لعجي : لاق هنأ الإ «فنصملا لاق ام لثم يخركلا رصتخم حرش يف لاقف

 امهتممض نإف اًعيمج نيبناجلا نم كرازإ يفرط عمجت نأ لدسلا : ىلعملا لاقو « وأ ةملكب هيفتك
 . هيفرط ىخريو هقتاع ىلع هبوث طسو عضي نأ لدسلا :نسحلا لاقو . لدسب سيلف كمامأ

 وبأ لاق هبو رازإلا ىلعو صيمقلا ىلع لدسلا ةهارك ةفينح يبأ نع فسوي يبأ نع ىلعملا ىورو

 بوثلا رج وه :ليقو « هريغو صيمقلا عم نولدسي مهو : لاق باتكلا لهأب هيبشتلل ؛ فسوي
 [. . .] سلي نأ لدسلا [نأ]: «طيحملا رحبلا رصتخم» ىفو « ةيكلاملا ضعب هركذ ضرألا ىلع

 سيلف همام هفرط مض اذ “'(يتالج ا) ةالص يفو « هللا راج نع هلثمو هیمک يف هيدي لخدی الو
 هنإف اكلام الإ ةالصلا يف هتهارك ىلع ةماعلاو « ةالصلا جراخ لدسلا ةهارك يف اوفلتخاو « لدسب

 . اهیف ههرکی ال

 ةيطغت هركيو « هب سأب ال لیقو « هرکی كلذ هبش وأ لمعل هيمك رمش دقو ىلص ولو : عورف
 هسأر ىلع اهضعب فلي نأ ليقو « هسأر لوح ةمامعلا فلي نأ وهو زاجتعالاو رذع الب مفلا

 . هتماه يدبیو هسأر ىلع هتمامع دشی نأ وه [« بولطم ربخ»] يفو « ههجو ىلع اهضعبو

 ىلع اهضعب فلي هنأ دمحم نعو . هيدي ىلع اهضعبو هسأر ىلع هتمامع ضعب دشی : لیقو

 يف لاق . مفلاو فنألا ةيطغتو ميلستلا هركيو . ءاسنلل زجعملاك هلعجي اهنم اًقرطو هسأر

 نم ءيش هبلغ نإف بءاثتي الو طش الو . نارينلا ةدابع لاح نييسوجملا لعف هبشي هنأل؛طيحملا»

 مكدحأ بءاثت اذإ » ملسم یورو همف ىلع همك وأ هدي عضو هبلغ ناف « عاطتسا ام هسفن مطل كلذ

 ‹ همكب وأ ةحورجب هسفن ىلع حوري نأ هركيو .«[هيف] لخدي ناطيشلا نإف همف ىلع هديب كسميلف

 نيريس نبا هيف صخرو « يعفاشلاو كلامو يعخنلاو راسي نب ملسمو ءاطع نع رذنملا نبا هاكحو
 نأ هركيو« طيحملا» يفو . ديدش مغ يتأي نأ الإ هيوهار نباو دمحأ ههركو « نسحلاو دهاجمو

 اهيلع ىضم نإو « اهعطق اهب مامتهألا هلقث نإف حيرلا وأ نيثبخألا عفادي وهو ةالصلا يف لخدي

 ةعفادم هب ىهتنا اذإ : الاقو ةيعفاشلا نم نيسح يضاقلاو يزورملا ديز وبأ ددشو « ءاسأ دقو هأزجأ

 ةعفادم عم ةالصلا نالطب ةيرهاظلا بهذمو « هتالص حصت مل هعوشخ باهذ ىلإ نيثبحخألا

 . ةهاركلا عم كلذ ةحص : ءاملعلا دنع حيحصلاو « نيثبخألا

 .اذک (۱)
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 تدسف اًيسان وأ ادماع برش وأ لكأ نإف ‹ ةالصلا لامعأ نم سيل هنأل ٠ برشي الو لكأي الو

 ؛ هتالص

 وهو الو ماعط ةرضحب ةالص ال: -مالسلا هيلع- هنع ةشئاع ثيدح نم ملسم ىور :تلق نإف

 . «ناثبخألا هعفادي

 لغتشا نإ «طيحملا رحبلا رصتخم» ىفو . ءاملعلا ةماع دنع ةهاركلا ىلع لومحم وه: تلق

 ءامصلا ةسبل هركيو ءءاضقلا نم ىلوأ ةهاركلا عم ءادألا نأل يلصي تقولا هتوفي ءوضولاب نقاحلا

 يفو « رطبلاو رثألا لهآ سبل نم اهنأل اههرك اغنإو عابطضالاك اهنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو
 كيلع نكي مل اذإ ءامصلا نوكي اغإ :لاقف ءامصلا ةسبل نع ىهن- مالسلا هيلع- هنأ «يراخبلا»

 كدسج للخت نأ ءامصلا لامتشا :ديبع يبأ نع يرهوجلا لاقو . دوهيلا لامتشا يه : ليق . رازإ

 هقتاعو ىرسيلا هدي ىلع هنيي لبق نم ءاسكلا دري نأ يهو مهتسيكأب بارعألا ةملس وحن كبوثب
 . اهيطغيف نيألا هقتاع وأ ىنميلا هدي ىلع هفلخ نم ةيناث هدري مث رسيألا

 لمتشي ن : لیقو . هنم هدي جرخی اًبناج عفری الو هلک هدسج للخیف هبوثب لمتشی نأ : لیقو

 ىلإ هسأر نم دحاو بوث يف فافتلالا وه «راونألا قراشم» يفو « رازإ هيلع سيل دحاو بوث
 هئاضعأ ىلع اهلامتشال ملعأ هللاو كلذب تيمس لاق « ففلتلا وهو هلك هدسج هب للخی هیمدق

 ةروراقلا مامص هنمو « دسجلا عيمج اهمضو اهدشي وأ ءامصلا ةرخصلاك ارقتسم دجي ال ىتح

 .اهوف هب دست يڌلا

 نأ بحتسيو . ريواصت هيف بوث يفو ةلذبلا بايث يف اذكو « ًاللذت هسأر ًارساح هالصلا هركتو

 يفاذك ةعنقمو رامخر صيمق يف ةأرملاو « ةمامعر صيمقو رازإ باوثأ ةثالث يف يلصي

 . (ىبتجملا»

 هنأ «ةصالخلا» يفو ]. باتكلا لهأ عينص هنأل هطسو دش هل هركيو «يقانغسلا ىواتف » يفو

 . [ «ةينقلا» يف اذكو «قئارلا رحبلا»و « يلصملا ةينم» حرش يف اذك هركي ال

 لك نأل يأ :ش ( ةالصلا لامعأ نم سيل هنأل ):م عامجإلاب :ش ( برشي الو لكأي الو ) :م

 يف [ءاملا ]برش هنأ ريبج نب ديعس نعو « ةالصلا لاعفأ نم سيل برشلاو لكألا نم دحاو

 زوجي ال : رذنملا نبا لاقو ‹ دمحأ نع ةياور وهو ةلفانلا ىف برشلاب سأب ال سواط نعو ءةلفانلا

 هنأ : ريبزلا نبا نع اًصضيأ يورو « ًاوهس وأ اًيسان هلعف ناك هنأ هنع كلذ ىكح نم لعلو « كلذ
 . هب سأب ال: قاحسإ لاقو « عوطتلا يف برش

 لق :ش ( هتالص تدسف اسان وأ ) :م ًادماع هنوک لاح يأ :ش ( ًادماع برش وأ لکأ ناف ) :م

 ناك نإ هييرحتب ًالهاج وأ ةالصلل اًيسان ناك نإ : يعفاشلا دنعو « يعازوألا لوق وهو رثك وأ هلكأ

 هركذ « فرعلاب ةرثكلاو ةلقلا فرعتو ‹ نيهجولا حصأ يف اهلطبأ ًاريثك ناك نإو « اهلطبي مل ًاليلق
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 ‹ ةركذم ةالصلا ةلاحو ريثك لمع هنأل

 . يوونلا

 : بيبح نبا لاقو كلام نع هظفحأ ملو لاق« ئدبتي برش وأ لكأ نإ : مساقلا نبا لاقو

 اًعيش علتبا ول «ةريخذلا» يفو اًيسان ناك اذإ امهب لطبت ال : دمحأ لاقو «لطبي مل ام [ هيلع] ينبي

 نإف ‹ ةصمحل اك ًاليلق ناك اذإ موصلا هب دسفي ال اذهلو هقيرل عبت هنأل هتالص دسفت ال هنانسأ نيب

 ةالصلا نيب لئاقلا اذه قرفو «مفلا ءلم نود اب ةالصلا دسفت ال ليقو « دسفي كلذ نم رثكأ ناك

 بارش وأ هلكأ ماعط لضف وأ هنانسأ نیب ام يلصللا علتبا اذإ «يقطانلا سانجأ» يفو « موصلاو

 يبأو ةفينح يبأ دنعو « دسفت اهعلتباف همف يف اهعضوف ةمسمس ذخأ نإو «ةمات هتالصف هبرش

 . «هقفلا عماوج» يف هركذ دسفت ال فسوي

 يفو « هتالص دسفت هسأر نم ةماخن وأ هنانسأ نيب نم اًميش علتبا نإ : يعفاشلا لاقو

 لاق هعفد ىلع ردقي وهو هداعأ نإو « دسفت ال هفوج ىلإ داعف مفلا ءلم نود ءاق ول «ةريخذلا»

 ًأيقت نإو دمحم دنع دسفتو فسوي يبأ دنع دسفي ال موصلا سايق ىلع نوكي نأ بجي : ينانيغرملا

 تدسف هقلح يف تلخدو تباذف ةركس همف يف ناك ولو « راتخملا وهو دسفت ال مفلا ءلم نم لقأ

 دعب همف يف هوحنو ركسلا ةوالح تيقب ولو « ةيعفاشلا يهجو نم حيحصلا وهو دمحأ لاق هبو

 مل نإو هتالص تدسف اهكالف ةجليله همف يف ناك ولو دسفت ال هقير عم هقلح لخدي الو عورشلا

 وأ جلث وأ ةدرب همف يف عقو ولو رثكأ اذإ دسفت اكلع غضم نإو «كلذ رثك اذإ الإ دسفت ال اهكلي

 . تدسف هعلتباف رطم نم ةرطق

 دسفتف ةلاحم ال :ش ( ريثك لمع) :م برشلاو لكألا نم دحاو لك نأل يأ :ش ( هنأل ) :م
 يف ًاوفع هبرشو يسانلا لكأ نوكي نأ يغبني لاقي امع باوج اذه :ش ( ةركذم ةالصلا ةلاحو) :م هب

 نأ وهو قرافلا دوجول سايقلا ةحصب ملسن ال لاقي نأ باوجلا ريرقتو « مايصلا يف امك ةالصلا

 ًاوفع لعجي ملف ةركذم اهنإف ةالصلا ةلاح فالخب ًارذع نايسنلا لعجف ةركذمب تسيل موصلا ةلاح

 :اهدحأ :ةالصلا يف ليلقلاو ريثكلا لمعلا نيب ةقرفتلا يف لاوقأ ةسمح انباحصأل نأ ملعا, مث

 . رركتي ملام ليلق ةدحاو ديب ماقي ام نإو ريثك ةداع نيديلاب ماقي ام نأ

 وأ ًاصيمق سبل ولو « ةالصلا دسفت ال ةدحاو ديب نيديلاب ماقيام لعف ول: «ةريخذلا » يفو

 وأ هيفخ سبل وأ هتيل حرس ولو « دسفت ال ليوارسلا لح وأ صيمقلا عزن ولو « دسفت ليوارس دش

 هسأر هب حسمو هدي ىلع هبصو نهدلا ذخأ نأب هديب هسأر نهد وأ اهمجلأ وأ هعزن وأ هتباد جرسأ

 ررز وأ هيلعن وأ عساو وهو هيفخ علخ وأ اهكسمأ وأ هتباد ماجل عزن ول : « سانجألا» يفو . دسفت

 هجرسم يف ةليتف لعج وأ ًالفق قلغأ وأ هدر وأ اًباب حتف وأ اهعزن وأ ةوسنلق سبل وأ ءابق وأ ًصيمق
 . ليلق لمع هنأل دسفت ال



 ةربعلا اغنإو نيديلل ةربع ال : لاق «هيديب هرازإ دش نمع ركب وبأ لئس : « هقفلا عماوج » يفو

 هب ىمرف اسوق ذخأ ولو - هللا همحر - فسوي يبأ لوق « نيديلا رابتعا : ليقو « لمعلا ةرثكب

 وهو دسفت ال [ هب ىمرف رتولا يف مهسلاو هديب سوقلا ناك نإ : ينانيغرملا لاقو . هتالص دسفت]

 . لضفلا نب دمحم ركب يبأ خيشلا رايتخا

 هنأ ةفينح ىبأ نع نسحلا نب دمحم ىور اب اذه ىلع لدتساو « ريثك ثالثلا نأ : يناثلا

 نيدلا ماسح ذاتسألا ركذو « دسفي ال هليلقو « تدسف داز نِإف « دسفت ال نیترم حورت اذإ :لاق

 : «ةريخذلا » ىفو . هتالص دسفت ةدحاو ةعفدب تارم ثالث هدسج نم اعضوم كح اذإ : ديهشلا

 اذإ هلعف ول اذكو نيترم وأ ةرم هلعف اذإ اذه : ليق « دسفت ال هدسج ضعب كح وأ هتيحلب ثبع ول

 راجحلا يمراذه ىلعو « ةلمقلا لتق اذه ىلعو دسفت اًيلاوتم كلذ ناك نإف « نيترم لك نيب لصف

 . «هقفلا عماوج» يف هركذ دسفت ءالولا ىلع تارعش ثالث فتنو « ءالولا ىلع ةئالثلا

 ناك هلقتسا نإو ًاريثك ناك هرشكتسا نإف « هب ىلتبملا ىلصملا يأر ىلإ ضوفم هنأ : ثلاثلا

 ءهب ىلتبملا يأر ىلإ كلذ لثم يف ضوفم هنأل ةفينح يبأ لوق ىلإ برقأ اذه : يناولحلا لاق ءًالیلق

 ثالث هرعش نم فتن ولو « دسفت اًنالث همکب حورت ول هنأ « ةريخذلا» يف هركذ ام اذه ىلع جرخيو

 يف هركذ « دسفت ال رجحب ًاريط ىمر ولو « دسفت طوسب وأ هديب اًتاسنإ برض ولو « دسفت تارعش

 ال ماودلا ىلع ال ةدحاو الجر كرح ولو اًنالثو دسفت ال نيترم وأ ةرم ةباد برض نإف « طوسبملا »

 . دسفت نلجرو دسفت

 لدتساو « ةريخذلا» يف لاق « اًسلجم هل درفي نأب لعافل ًادوصقم نوكي ام ريثكلا نأ : عبارلا

 اهيدث يبص سم ول اذكو « اهتالص تدسف ةوهشب اهلبق وأ ةوهشب اهجوز اهسم ةأرماب لئاقلا اذه

 ‹« دسفي اهريثكو دسفت ال ةرشابملا ليلق نأ فسوي يبأ نع ىلعملا ركذو « دسفت نبللا اهنم جرخف

 نأ : فسوي يبأ نع ةعامس نبا ىورو « اهريثكو اهليلق دسفت ةوهش نع ةرشابملاو ةلبقلااذكو
 وأ ههتشت ملو ةوهشب ةأرما هتسم ول فسوي يبأ نعو « ةرهش ريغب وأ تناك ةوهشب دسفت ةلبقلا

 . دسفت ال اهيهتشي مل ةأرما لبق ولو «ينانيغرملا » يفو « هتالص دسفت ال اهلبقي ملو همف تلبق

 دسفم ريثك وهف ةالصلا ريغ يف هنأ كشي ال ناك نإ ناديعب نارظان هيلإ رظن ول هنأ : سماخلا
 هتعضرأف اهيبص ةأرما تلمح ولو « حصألا وه : ينانيغرملا لاق 1 دسفي ال كش ولو « ةالصال

 هتمامع [علخ] ولو ءاهلك لاوقألا ىلع ريثك لمع هلك اذهف : ينانيغرملا لاق [هطاخ وأ ابوث عطق وأ

 ثالث ىلع ديزيف لوطي نأ الإ دسفت ال [. . . ] اًطخ بتك وأ هسأر ىلع وأ ضرألا ىلع اهعضوف

 عباصألا ةكرحو «رثك نإو « دسفت ال [. . .] ىلع وه وأ ةرم ىلع داز نإف طقتلملا يفو « تاملك

 ال أرقي ال ءيش يفو دسفت أرقي ءيش يف بتك نإ : فسوي يبأ نع ىلعملا ىورو . ليلق لمع
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 ‹ قاطلا يف هدوجسو دجسملا يف مامإلا ماقم نوكي نأب سأب الو

 ةزرب ابأ ىأر هنأ يملسألا سيق نب قرزألا نع « ريبكلا ريسلا » يف نسحلا نب دمحم ركذو . دسفت

 وبآ هعبتف ةلبقلا وحن سرفلا ىضمف هدي نم هدايق لسناف نيتعكر ىلص ىتح هسرف دايقب اذخآ يلصي
 ذخأناذهبو :دمحم لاق مث «نيتيقابلا ىلص ىتح هيبقع نع اًصكان عجر مث هدايقب ذخأ ىتح ةزرب
 ال ةلبقلا لبقتسم يشملا نآ انل نيبي اذهف ريثكلاو ليلقلا نيب لصفي ملو ههجوب ةلبقلا ربدتسي مل اذإ
 زواجي مل هنأ انعم : ليق . هليوأت يف اوفلتخاو « رثألا اذه ىور نم خياشملا نمو رثك نإو دسفت

 هليوأت : ليقو . دسفي رثك اذإ هنأ : «راتخملا» يف ينانيغرملا لاقو . هدوجس عضوم وأ فوفصلا

 ىشم اذإ امآ « ليلق كلذو هذخأ ىتح كلذ لثم ىشم مث فقوف نيتوطخ وأ ةوطخ ىشم اذإ هنأ

 فصلا يف ىأر ول امك دسفت ال نيفصلا نيب نوكي ام رادقم ناك اذإ : ليقو . اهدسفي اًقحالتم

 نكر يضاقلا ىكحو « دسفي ثلاثلا نمو دسفي ال اهدسف هيلإ ىشمف يناثلا يف وهو ةجرف لوألا
 رفس وأ جاح وأ زاغ وهو ةلبقلا لبقتسم ىشم اذإ هنأ هذاتسأ نع ىدفملا يلع نسحلا وبأ مالسإلا

 . رثك نإو ةدابعو ةعاط

 : لاق مدآ انثدح <« ةالصلا يف ةبادلا تتلفنا اذإ باب يف يراخبلا هاور روكذملا رثألا : تلق

 فرح ىلع انك امنيبف ةيرورحلا لتاقن زاوهألاب انك : لاق سيق نب قرزألا انثدح : لاق ةبعش انثدح

 وبأ وه : ةبعش لاق) اهعبتي لعجو هعزانت ةبادلا تلعجف هديب هتباد ماجل اذإو يلصي لجر اذإ رهن

 ةدرب وبأ حيحصلاو حصي ال هوور يذلا :لاقو « اذه ينانيغرملا ركذو . ثيدحلا ( يملسألا ةزرب

 ‹ حيحصلا وه لوألاو هللا دبع نبا : ليقو دباع نب ةلضن ليقو ديبع نب ةلضن ةزرب يبأ مساو

 يبأ نب ةدرب وبأ نيعباتلا يفو ردب ءادهش نم ثراحلا همسا : لاقيو رانيد نب ئناه همسا ةدرب وبأو

 نيب لصفلا ىف ةيعفاشلا تركذو ثراحلا : ليقو « رماع همسا « ةفوكلا يضاق يرعشألا ىسوم

 لاق . يعفارلا هاكح ةعكر لعف هنامز عسيام ريثكلا : لوألا : لاوقأ ةعبرأ ريثكلاو ليلقلا

 . طلغ وأ فيعض وهو :يوونلا

 . يعفارلا هاكح «هليوارسو هرازإ دقعو هتمامع ريوكتك هندب ىلإ هلمع يف جاتحي ام : يناثلا

 . يبصلا لمحو ةيحلا لتقك هوفعضو ةالصلا ىف ريثك هنأ هيلإ رظن يناثلل نظي ام : ثلاثلا

 يف يوونلا لاوقألا هذه ركذ « ةرثكلاو ةلقلا يف فرعلا ىلإ عوجرلا نأ روهشملا وهو : عبارلا

 . « بذهملا حرش »

 يف انه اه نم عرش :ش ( قاطلا يف هدوجسو دجسملا يف مامإلا ماقم نوكي نأب سأب الو ) :م
 هدوجسو - هلوقو بارحملا قاطلابو مدقلا عضوم مامإلا ماقجب دارملاو « «ريغصلا عماجلا» لئاسم

 يف مامإلا موقي نأ يهو هذه ىلوألا ناتروص هذهو دوجسلا دنع قاطلا يف هسأرو يأ - قاطلا يف

 مايقلا عضومب رابتعالا نأل هركت ال هذهف بارحملا يف هسأر نوكي هدوجس دنع نكلو هيمدقب دجسملا

fo. 



 ‹ ناكملاب مامإلا صيصخت ثيح نم باتكلا لهأ عينص هبشي هنأل ؛ قاطلا يف موقي نأ هركيو

 ‹ قاطلا ىف هدوحس ناك اذإ ام فالخب

 ىلع اًمدقم هسأرو مامإلا مدق نع ةرخؤم تناك اذإ يدتقملا مدق نإ ىرت الأ « دوجسلا عضوجب ال

 الف مامأإلا مدق نع ةمدقم يدتقملا مدق تناك اذإو « هتالص زوجت يدتقملا لوط ببسب مامإلا سأر

 مرحلا ديص نم نوكي مرحلا جراخ هسأرو مرحلا يف هلجر ناك اذإ ريطلا نأ ىرت الأ « هتالص زوجت

 نود اهيف هئاضعأ عيمج لخدأف نالف راد لخدي ال فلح نم نأ ىرت الأ « هلتقب ءازج لا بجي یتح

 . مدقلا عضوجب رابتعالا نأ ملعف ثنحي ال نيمدقلا

 يف مامإلا ماقم نوكي نب سأب ال هلوق يف ةفينح ابأ فلاخ نم ضعب نعط : « ةيزانجلا» يفو
 دجسملا نم دارملا نإف « كلذك سيلو دجسملا نم قاطلا لعجي مل ينعي قاطلا يف هدوجسو دجسم

 ةهبش عفدنت هبو « رابتعالااذهب دجسمب سيل قاطلاو ‹ مهدوجس عضومو سانلا ىلصم انه اه

 . ةيناثلا ةروصلا

 بارحملا يف هدحو مامإلا موقي نأ هركيو يأ :ش ( قاطلا يف موقب نأ هركيو ):م :هلوق يه

 (باتكلا لهأ عينص هبشي هنأل ) :م هلوقب فنصملا هركذ ام : امهدحأ : نيئيشب ةروصلا هذه ليلعتو

 مهعينصب هيبشتلا هجو ىلإ راشأو « باتكلا لهأ عينص هبشي قاطلا يف مامإلا مايق نأل يأ :ش

 هوركم مهب هبشتلاو اًتاكم مهمامإل نوذختي مهنأل :ش ( ناكمل اب مامإلا صيصخت ثيح نم ) :م هلوقب

 هيبشت هنأل مفلا ةيطغتو زاجتعالا هركي اذهلو « « مهنم وهف موقب هبشت نم :١ -مالسلا هيلع - لاقو

 ا هنأ - هنع هللا يضر - ركب يبأ نع حص دقو « راسيلاو نيميلا نع ليامتلا هركي اذكو « مهب

 . « دوهيلا ليامت ليامتي الف هفارطأ نكسيلف مكدحأ ىلص اذإ» : لاق

 نعو هنيي نع نم ىلع هبتشت هلاح نإ : لاق هنأ رفعج يبأ نع يكح ام : يناثلا ليلعتلاو

 نع وأ هنيي نع نم امهيف علطي ةجرف كلذ ءاروو « نادومع قاطلا يبنجب ناك اذإ ىتح] هراسي
 اذهو « هب مامتئالا ققحتيف هلاحب ملعيل اًمامإ ناك اذإ مامإلا نأل ؛ هب سأب الف لاح ىلع [ هراسي

 . رجآلاو نيللاب تينب ةقوطم ةفوجم مهبيراحم نأل قارعلاب

 . لوألا هجولا فنصملا راتخا مل : تلق نإف

 . هيف درطي مل ةجرفلاب هلاح ىلع عالطالا نكمأ اذإ هنأل « يناثلا فالخب درطم هنأل : تلق

 ماقم ناك نإو هابتشالا مدع دنع هركي مل ةيناثلا ةقيرطلا راتخا نم : يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو

 وهاذه : لاق [ةيناثلا يف ] اعيمج نيهجولا يف هركي ىلوألا ةقيرطلا راتخا نمو « قاطلا يف لوألا

 مامإلا فلخ نب دجسملا قاض اذإ « يجلاولولا ىواتف » يفو . نيمدقلل ةربعلا نإ انلق امل ىلوألا

٤٥۱ 



 ءاردزا هنأل ؛ ةياورلا رهاظ يف بلقلا ىلع اذكو « انلق ال ناكدلا ىلع هدحو مامإلا نوكي نأ هركيو

 . مامإلاب

 نمي دجسملا قضي مل نإو «نيرمألا ردقب هبتشي هنأل قاطلا يف مامإلا موقي نأب سأب ال موقلا ىلع
 . ىهتنا . نيناكملا نيب هبتشي هنأل قاطلا يف موقي نأ مامإلل يغبني ال مامإلا فلخ

 بعکو دوعسم نباو يلع لاق « هدحو قاطلا يف ماقأ اذإ ام يهو ةروصلا هذه يفف ةهاركلابو

 ميلس يبأ نب ثيلو يميتلا ناميلسو يروثلا نايفسو يعخنلا ميهاربإو يرصبلا نسحلاو ةمقلعو
 تناك اهنإف ةفوكلا بيراحم يف اذه : يواحطلا لاقو « مزح نباو يربطلا ريرج نب دمحمو

 « مامإلا يبناج يف ناك نم ىلع هبتشي هنألو « نيناكملا فالتخا هبشي هنأل دجسم ا دح نع ةجراخ

 يف ةهاركلا : يسخرسلا لاقو « هركي لوألا ىلعو « هركي الف هلاح هبتشي ال افوشكم ناك نإف

 . ىلوأ لب ةالصلا يف اذكف ةالصلا جراخ هوركم مهب هبشتلاو « باتكلا لهأب هبشت هنأل نيهجولا

 عضوملا ناكدلا نم دارملا نأ انركذ دقو :ش ( ناکدلا ىلع هدحو مامإلا نوکی نأ هرکیو ) :م

 هلوقب : ليقو « ةدئاز مأ ةيلصأ له هنون يف اوفلتخاو « ةكدلا لثم هيلع سلجي ىنتبم عضوملاو

 لطب لعف نإف « يعازوألاو دمحأو كلام لاق هبو هركي ال موقلا ضعب هعم ناك ول هنأل هدحو

 . ةلبانحلا نم دماح يبأ لوق وهو يعازوألا دنع هتالص

 دارأ اذإ الإ رخآلا عضوم نم ىلعأ مومأملاو مامإلا عضوم نوكي نأ هركي : يعفاشلا لاقو

 مومأملاف مامإلا ولعي نأ هرك اذإ : «بذهملا » يف لاقف « موقلا غيلبت مومأملا دارأوةالصلا لاعفأ ميلعت

 لجرلا ةماق عافترا ردق : ليقف « هيلع هركي يذلا ناكدلا عافترا رادقم فنصملا ركذي ملو « ىلوأ

 اذكهو « يواحطلا هركذاذكو « طيحملا » يف هركذ « اهنودامب سأب الف ةماقلا طسوتم وه يذلا

 ًارابتعا عارذ ردقب ردقم :ليقو ءزايتمالا عقيام ردقب ردقم هنإ : ليقو فسوي يبا نع يور

 . دامتعالا هيلعو : ناخ يضاق لاق . ةرتسلاب

 مامإلا صيصخت ثيح نم - باتكلا لهأ عينص هبشي هنأل - : هلوق وهو :ش (انركذ امه ) :م

 مكحلا بلق ىلع هركي اذكو :ش ( بلقلا ىلعاذكو ):م . انلق امل خسنلا ضعب يفو « ناكملاب

 :ش ( ةياورلا رهاظ يف ) :م هيلع موقلاو ناكدلا لفسأ مامإلا نوكي نأ وهو هسكع يآ «روكذملا

 نولعفي ال مهنإف «باتكلا لهأ عنصب هيبشتلا مدعل هركي ال هنأ يواحطلا نع يور امع هب زرتحا

 ءاردزا) :م هيلع موقلاو ناكدلا لفسأ مامإلا نوك نأل يأ :ش ( هنأل ):م خياشملا ةماع هيلعو اذكه

 . هرقتحاو هب فختسا يأ هاردزا : لاقي « هب اًفافختسا يأ :ش ( مامإلاب

 ناك اذإ ةعمجملا يف امك « هركي الف رذع نم نكي ملاذإ اذه هركي امغنإ مالسإلا خيش ركذو

 لاق . ءافلا ديدشتو ةلمهملا ءارلا حتفب فرلا ناكم قيضل ضرألا ىلع مهضعبو فرلا ىلع موقلا

 . فوفرلا عمحلاو قاطلا هبش فرلا : يرهوجلا

for 



 دعس نب لهس اوتأ الاجر نأ رانيد نب مزاح يبأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا ىور : تلق نإف
 دقلو وهام فرعأل ينإ هللاو » : لاقف كاذ نع هولأسف هدوع م ربنملا يفاورتمأ دقو يدعاسلا

 تيأر مث : هرخآ يفو «ثيدحملا . . اي هللا لوسر هيلع سلج موي لوأو عضو موي لوأ هتيأر

 يف دجسف يرقهقلا لزن مث « اهيلع وهو عكر مث « اهيلع وهو ربكو اهيلع ىلص ةي هللا لوسر
 يب اومتأتل اذه تعنص اغنإ سانلا اهيأ » : لاقف « سانلا ىلع لبقأ غرف املف داع مث « ربنملا لصأ

 » يف هاكحو يرهاظلا مزح نبا بهذم وهو يواحلطلا هركذ ام ىلع لدي اذهف « يتالص اوملعتلو
 زوجيو زوجي ال : - هللا امهمحر- كلامو ةفينح وبأ لاقو لاق دمحأو يعفاشلا نع « ىلحلا

 يضر - ةريره وبأ ىلص « ينغملا» يفو دمحأو يعفاشلا لاق هبو « هفرو دجسملا حطس نم ءادتقالا

 . ملاس هلعفو موقلا ةالصب دجسملا حطس ىلع - هنع هللا

 ناكد ىلع نئادملاب سانلا مأ ةفيذح نأ مامه ثيدح نم ١ هننس » يف دواد وبأ ىور : تلق

 كلذ نع نوهني اوناك مهنأ ملعت ملأ : لاق هتالص نم غرف املف « هذبجف هصيمقب دوعسم وبأ ذخأف

 لجر ينثدح يراصنألا تباث نب يدع ثيدح نم اًضيأ یورو « ينتددم نيح تركذ دق یلب لاق

 ماقو رساي نب رامع مدقتف ةالصلا تميقأف نئادملاب - امهنع هللا يضر - رساي نب رامع عم ناك هنأ

 ةفيذح هلزنأ ىتح رامع هعبتاف هيدي ىلع ذخأف ةفيذح مدقتف «هنم لفسأ سانلاو يلصي ناكد ىلع

 موقلا لجرلا مأ اذإ » :لوقي الب هللا لوسر عمست ملأ : ةفيذح هل لاق «هتالص نم رامع غرف املف

 كتعبتا كلذل : -هنع هللا يضر - رامع لاق « كلذ وحن وأ «مهماقم نم عفرأ ناكم يف مقي الف

 مامإلا موقي نأ ةي هللا لوسر ىهن : - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نعو . يدي ىلع تذخأ نيح

 . ينطقرادلا هاور « هنم لفسأ ينعي هفلخ سانلاو « ءيش قوف

 - مالسلاو ةالصلا هيلع - هلعف ناك هنأ - هنع هللا يضر - لهس ثيدح نع باوجلاو

 ةجردلا يف ناك هنأ لمتحي دق اًضيأو « ةرورضلل هركي ال هنإ : انلق دقو موقلا ميلعت ىلإ ةجاحلل

 الب ةالصلل دسفم ريثكلا لمعلاو « دوعصلاو لوزنلا يف ريثك لمع ىلإ جاتحي ال هنأل ىلفسلا
 ةمادق نبا لاقو «لعفلا ىلع مدقم لوقلاو « لوق نورثكألا هلاق يذلاو لعف وه اًضيأو « فالخ

 . مالسلا هيلع - هلعفب هصاصتخا لامتحال

 - صن دقف - يتالص اوملعتلو يب اودتقتلاذه تلعفاغإ - : هلوق عم نكي ال اذه : تلق

 نع مزح نبا هلقن يذلاو « هلعف اميف هب اودتقتل كلذك هلعف لب « هب صتخم ريغ هنآ - مالسلا هيلع

 . طلغ ةفينح يبأ نعو ءاطعو دمحأو يعفاشلا



 ناك امر - امهنع هللا يضر - رمع نبا نأل ثدحتب دعاق لجر رهظ ىلإ يلصي نأ سأب الو

 . هرافسأ ضعب يف عفانب رتتسي
 - هلوقو لجر ةفص رجلاب دعاق :ش ( ثدحتي دعاق لجر رهظ ىلإ يلصي نأب سأب الو) :م

 لاحجلا زوجي فيكف ةركن لاحلا اذه نأ لاقي الو « لاحلا ىلع بصنلا لحم يف ةلمج -ثدحتي

 « ىرخأ ةفص اهنأ ىلع رجلا لحم يف نوكي نأ زوجيو « ةفصلاب فصتا دق هنأ لوقن انأل ؟هنع

 سأب ال هنأ ىلإ اًضيأ ةراشإ هيفو هركي لجر هجو ىلإ ىلص ول هنأل - لجر رهظ ىلإ - هلوقب ديقو
 يف [لوقي هنإف] كلام نع يور ام الإ ةعبرألا ةمئألا تلاق هبو «نوثدحتي موق هبرقبو يلصي نأب

 كلذ هرك نم سانلا نمو « هركي ةمرحم ريغ ةأرما وأ ارفاك وأ اًببص وأ اًتونجم همامإ ناك نإ ةياور

 - سابع نبا هاورو « نومئان وأ نوثدحتي موق هدنعو لج رلا يلصي نأ ىهن - مالسلا هيلع - هنأل

 اذهلو ‹ طلغلا عوقو فاخي هجو ىلع مهتاوصأ اوعفر اذإ مهنأ كلذ ليوأتو ‹ -امهنع هللا يضر

 يف [و] «هرکیف هشوشی ناک ناف مهثیدح هشوشی مل اذإ اذه : لاق : « يناهربلا عماجلا » يف لاق

 نإف « هبتنا اذإ مئانلا لجخيو هتالص يف كحضيف مئانلا نم توص رهظي نأ فاخي ناك اذإ نيمئانلا

 . هب سأب الف كلذك نكي مل

 ىلإ اولصي نأ نع ىهن » - مالسلا هيلع - هنأ « هننس » يف روصنم نب دیعس یور : تلق نإف

 . «نومئان وأ نوثدحتي موق

 ام لجأل مئانلا يفو « انركذ امك ثيدحلاب مهتاوصأ اوعفر اذإ ام ىلع لومحم اذه : تلق

 .انرکذ

 . اًقلطم وأ ةلفانلا ىف اذه : تلق نإف

 مدع يف ينعي ‹ كلذ يف ةلفانلاو ةضيرفلا نيب قرف ال هنأ هبشألاو : ةمادق نبا لاق: تلق

 يف ةهارك ريغ نم مئانلا ىلإ ةالصلا يف - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع حص دق : تلق . ةهاركلا

 . ةلفانلا

 هاور رثأالا اذه :ش (هرافسأ ضعب یف عفانب رتتسب ناک ابر - امھنع هللا يضر- رمع نبا نأل) :م

 يراوس نم ةيراس ىلإ ًاليبس دجي مل اذإ رمع نبا ناك : هظفلو عفان نع «هفنصم » يف ةبيش يبأ نبا

 هفلخ يلصيو ًالجر دعقي ناك رمع نبا نآ هنع اًضيأ یورو .كرهظ ينلو : يل لاق دجسللا

 ةمركع هدارم ناك نإ : تلق . يلصيو هيدي نيب سلجي نأ ةمركع رمأ ءارحصلا ىف ىلصي نأ دارأ اذإ

 نبا ىلوم وه ةمركع نم هدارم ناك نإو« كلذ يف ثيدح هل سيلف يباحصلا لهج يبأ نبا وهو

 . ةبحص هل سيل يعبات وهف سابع



 تبثت هرابتعابو « نادبعي ال امهنأل قلعم فيس وأ قلعم فحصم هيدي نيبو يلصي نأ سأب الو

 « ريواصت هيف طاسب ىلع يلصي نأب سأب الو « ةهاركلا
 هيلع- ىبنلا نأ - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع ةجام نباو دواد وبأ ىور : تلق نإف

 « لوهجم لجر دواد يٻأ دنس يف : تلق .«ثدححملا الو مئانلا فلخ اولصت ال » : لاق - مالسلا

 اذه : يباطخلا لاقو « هثيدحب جتحي ال يرصبلا دايز نب ماشه مادقملا وبأ ةجام نبا دنس يفو

 ةمئان ةشئاعو ىلص - مالسلا هيلع - هنأ حص دقو - مالسلا هيلع - يبنلا نع حصي ال ثيدحلا

 . ةلبقلا نيبو هنيب ةضرتعم

 - هنع هللا يضر- يلع نع ةيفنحلا نب دمحم ثيدح نم ٠ هدنسم » يف رازبلا ىور : تلق نإف

 ينإ هللا لوسر اي : لاق ةالصلا ديعي نأ هرمأف لجر ىلإ يلصي الجر ىأر ةي هللا لوسر نأ

 . يلإ رظنت تنأو تيلص

 لبقتسم ناك يلصملا اذه نأكو < دانسإلا اذهب الإ هظفحن ال ثيدح اذه : رازبلا لاق : تلق

 . هلايح نع حنتي ملف ههجوف لجرلا

 ءروهمجلا لوق وهو :ش ( قلعم فيس وأ قلعم فحصم هيدي نيبو يلصي نأب سأب الو ) :م

 لاقو « يعخنلا ميهاربإ لوق وه : ليقو «ضرألاب اعوضوم نوكي نأ الإ كلذ هركي : دمحأ لاقو

 ماقم يف هيدقت قيلي الف « ديدش سأب هيف ديدحلاو برحلا ةلآ [. . . . ]نأل كلذ هركي مهضعب

 باتكلا لهأب هبشت فحصملا لابقتسا يفو- امهنع هللا يضر - رمع نبا لوق وه ليقو « ناهتمالا

 :م نادبعي ال فيسلاو فحصل نأل يأ :ش ( نادبعي ال امهنأل ) :م مهبتكب كلذ نولعفي مهنإف

 فيسلاف :ش ( ةهاركلا تبشق ) :م دبعت يتلا ءايشألا يف ةهاركلا ىنعم رابتعابو يأ :ش (هرابتعابو)
 «حالس يهو ةزنع ىلإ ىلص ةي يبنلا نأ ىرت الأ « هيلإ هجوتلا هركي الف « حالس هنأل دبعي ال

 لاقي فيكو «برحل ا ةلآ دقت نابف اًبارحم بارحملا يمس كلذكو « اًضيأ برحلا عضوم عضوملاو
 لاقو فوخلا ةالص يف ةحلسألا ذخأ درو دق لوقن انأ ىلع؟ ةزنع ىلإ ايب ىلص دقو ةهاركلاب

 هميظعت هيدقت يف نألف فحصل امأو( ٠١١ ةيآلا: ءاسنلا ) 4 مهتحلسأ اوذخأيلو * : ىلاعت

 . هركت الف ةدابع ىلإ ةدابع تمضناف « ةدابع هميظعتو

 . ليثامتلا : ريواصتلا : يرهوحجلا لاق :ش ( ريواصت هيف طاسب ىلع يلصي نآب سأب الو ) :م

 لاثمتلا : « برغملا» يفو . بوثلا ىلع ام ةروصلاو « رادجلا ىلع روصيام لاثمتلا : هريغ لاقو

 لدي ام سابع نبا نع يورو « ماع ةروصلاو حورلا تاوذ نم ىلاعت هللا قلخب اهيبشت روصي ام

 ؟يبسك وهو عنصأ فيك لاقف ريوصتلا نع ًاروصم ىهن هنأ وهو «دحاو ةروصلاو لاثمتلا نأ ىلع

 اذه ىلع ءاج دقو هلوأ يف ءاتلا رسكب لاثمتلاو « راجشألا لاثمتب كيلعف دب كل نكي مل نإ : لاق
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 ةهاركلا قلطأو ‹ ةروصلا ةدابع هبشي هنأل « ريواصتلا ىلع دحسي الو « ةالصلاب ةناهتسا هيف نأل

 هئاذحب وأ هيدي نوب وأ فقسلا يف هسأر قوف نوكي نأ هركيو مظعم ىلصملا نأل ‹ لصألا يف

 . «ةروص وأ بلك هيف اتيب لخدن ال انإ » ليربج ثيدحل ةقلعم ةروص وأ ريواصت

 لثم ردصم ءاقلتلاو ردصم نايبتلاو[.... . ]وهو -فافحتلا يهو ةملك نيرشع وحن نزولا

 ‹ لالهلل قافنتو « رطملا ءال مسا راطمتلاو « رصم لين يف روهشم ناويل مسا حاسمتلاو « ءاقللا

 . رصقلل لاقي مسا لابنت

 ةناهتسا ) :م ريواصت هيف يذلا طاسبلا ىلع ةالصلا لعف يف نأل يأ :ش ( هيف نأل ) :م

 ةروصلا ىلع دوجسلا نأل يأ :ش ( هنأل ريواصتلا ىلع دجسي الو ) :م اهل ًاريقحت يأ :ش (ةالصلاب

 يف ةهاركلا قلطأو ) :م مانصألا ةدبع رافكلا لعف هبشي ذئنيح هنأل :ش ( ةروصلا ةدابع هبشي ) :م

 يف ةروصلا نوكي نأ نيب لصفي مل ينعي « طوسبملا » يف ةهاركلا دمحم قلطأ يأ :ش ( لصألا

 » يف لصفو « هركي ليثامت هيف طاسب ىلع ىلص نإف : لاق هنإف ‹ هريغ يف وأ دوجسلا عضوم
 وأ هسولج عضوم يف ناك نإو « هركي هدوجس عضوم يف ناك نإ : لاق ثيح « ريغصلا عماجلا

 . ليصفتلا ينعي انه اه هركذ ام حصألاو : ةعيرشلا جات لاق . هركي ال همايق

 دجسم ا هب دارأو ماللا حتفب ىلصملاو « قالطإلا ليلعت اذه ] :ش ( مظعم ىلصملا نال ) :م

 قحتساف ةالصلل دعأ هنأل ميظعتلل قحتسم يأ ءاظلا حتفب [- مظعم - هلوق « هيف ىلصي يذلا

 نأ يغبني الف اهتناهإب انرمأ نحنو اهل ميظعت عونب ناك ةروص هيف ناك ولف « طسبلا رئاس نم ميظعتلا
 . دجسي مل وأ اهيلع دجسي اًقلطم ىلصملا يف نوكت

 عوفرم ريواصت :ش ( ريواصت هئاذحب وأ هيدي نيب وأ فقسلا يف هسأر قوف نوكي نأ هركيو ) :م
 يف ناك وأ هوحنو فقسلا يف ةقلعم ةروص نوكي وأ يأ :ش ( ةقلعم ةروص وأ ):م نوكي ربخ هنأل

 :ش ( ةروص وأ بلك هيف ًاتيب لخدن ال انإ - مالسلا هيلع - ليربج ثيدحل ) :م اهوحنو ةقلعم ةراتس

 هجرخأ رمع نبا ثيدحف - مهنع هللا يضر - ةشئاعو ةنوميمو رمع نبا نع يور ثيدحلا اذه

 - هيلع ثارف - مالسلا امهيلع - ليربج يبنلا دعاو » : لاق رمع نب هللا دبع ثيدح نم يراخبلا

 : لاقف « هيقلف - مالسلا هيلع - يبنلا جرخو - مالسلا هيلع - يبنلا ىلع كلذ قش ىتح - ًاطبأ يأ

 نبا نع ملسم هجرخأ - اهنع هللا يضر-ةنوميم ثيدحو .ةروص وأ بلك هيف اًتيب لخدن ال انإ
 دق : ةنوميم هل تلاقف اًمجاو اًموي حبصأ ةا لوسر نأ ةنوميم ينتربخأ : لاق سابع

 ‹ ينقلي ملف ةليللا يناقلي نأ يندعو ناك - مالسلا هيلع - ليربج نإ»: لاق مويلا ذنم كتئيه تركنتسا

 هيقل املف هناکم حضنف هديب هذخأ مث جرخأف هب رمأف «(انل طاطسف تحت بلکورج هسفن يف عقو مث

 - مالسلا هيلع - يبنلا حبصأف « ةروص الو بلك هيف اتيب لخدن ال انإ : لاق - مالسلا هيلع- ليربج

 . ثيدحلا . بالكلا لتقب رمأف
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 اهنع نمحرلا دبع نب ةملس يبأ نع اًضيأ ملسم هجرخأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدحو

 يفو هتأي ملو ةعاسلا كلت تءاجف اهيف هيتأي ةعاس يف مالسلا هيلع ليربج هللا لوسر دعو : تلاق

 هريرس تحت بلک اذإف تفتلا «مث هلسر الو هدعو هللا فلخی ام : لاقو « هدي نم اهاقلأف هاصع هدي

 جرخأف هب رمأف تيرد ام هللاو :تلاقف ؟«انه اه بلکلا اذه لخد ىتم ؟ ةشئاع اي اذه ام : لاقف

 ملف كل تسلجف ينتدعاو ١ : - مالسلا هيلع- هللا لوسر لاقف - مالسلا هيلع - ليربج هءاجف

 جرخأو ‹ ةروصالو« بلك هيف اتيب لخدن ال انإ « كتيب يف ناك يذلا بلكلا ينعنم : لاقف!«تأت

 هيلع - يبنلا نأ - هنع هللا يضر - لهس نب ديز همساو يراصنألا ةحلط يبأ نع ةتسلا ةمئألا

 ليثامتلا ةروص ديري يراخبلا داز . « ةروص الو بلك هيف اّنيب ةكئالملا لخدت ال» : لاق - مالسلا

 يف نابح نباو“ هدنسم » يف دمحأو ةجام نباو يئاسنلاو دواد وبأ جرخأو . حاورألا هيف يتلا

 هيف ايب ةكئالملا لخدت ال :١ لاق - مالسلا هيلع - يبنلا نع - هنع هللا يضر - يلع نع « هحيحص»

 يفو ‹ حور يذ ةروص الو دمحأ دازو بنجلا هيف ةجام نبا وري مل . . بنج الو ةروص الو بلك

 . 'لاقم هیفو < ىيحي نب هللا دبع نع ٠ هدنس)»

 : هلوقب فنصملا هركذ يذلا - مالسلا هيلع - ليربج ثيدح : - هللا همحر - يقانغسلا نعو

 لوسر ىلع نذأتسا - مالسلا هيلع - ليربج نأ - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع دهاجم ىور امل

 نأ امإ؛ لاجر وأ ناويح ليثامت هيلع رتس هيفو اَّتيب لخدأ فيك : لاقف « لخدا »: هل لاقف ةي هللا

 «ةروص وأ بلك هيف اّتيب لخدنال ةكئالملا رشعم انإو « ًاطوي اًطاسب لعجت نأ وأ اهسوؤر عطقي

 مارق رتس عضوم يف نأ الإ هوحن « ةياردلا  بحاص ركذو هنع ًالقان « هحرش » يف لمكألا هركذو

 لاق : لاق ةريره يبأ نع دهاجم نع يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا اذه : تلق . لیثامت هيف

 هنأ الإ لخدأ نأ ينعنمي ملف « ةحرابلا كتبتأ : يل لاقف - مالسلا هيلع - ليربج يناتأ » :اي هللا لوسر

 لاثمتلا سأرب رمف بلك تيبلا يف ناكو ليثامت هيف رتس مارق تيبلا يف ناكو لاجرلا لاشمت تيبلا يف ناك

 بلكلاب رمو ناطوت ناتذوبنم ناتداسو هنم لعجيلف عطقيلف رتسلاب رمو ةرجشلا ةئيهك ريصيف عطقيلف

 - مالسلا امهيلع - نيسحلل وأ نسحلل بلكلا اذإو « - مالسلا هيلع - هللا لوسر لعففا جرخیلف

 نيتذبتنم ناتداسو هنم لعجيو : يذمرتلا ظفل يفو . "«جرخأف هب رمأف مهل دضن تحت ناك

 نم هجرخأ نم نايب الو هلصأ ريغ ىلع ثيدحلا نوركذي فيك حارشلا ءالؤه ىلإ رظناف «نآطوت
 هنأل « فنصملا دوصقمب قباطم ريغ ثيدحلا اذه نأ ىلع هلاح ىلإ ضرعتلا الو ثيدحلا نف بابرأ

 . ةقلعملا ةروصلاب صاخ فنصملا مالكو « ةروص لك ىلإ ةبسنلاب ماع

 . فيعض وهو ىجن نب هللا دبع هيفو [۸۹۲] دواد وبآ .[۸] يئاسنلا هاور : فيعض (1)

 يأ نع دهام نع ٤۹٥۸1[ يئاسنلاو ء[۰٣٠۲۲] يذمرتلاو ]٣٣٠٤[« دواد وبآ هاور :حیحص (۲)

 .اعوفرم . . .ةريره
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 ناك اذإو ‹ دبعت ال ادج راغصلا نأل « هركت ال رظانلل ودبت ال ثيحب ةريغص ةروصلا تناك ولو

 راصو سأرلا نودب دبعي ال هنأل « هركي الف لاثمتب سيلف سأرلا وحمم يأ سأرلا عوطقم لاثمتلا
 . اولاق ام ىلع جارس وأ عمش ىلإ ىلص اذإ امك

 ناولأ يذ فوص نم قيفصلا : ليقو « قيقرلا رتسلا وهو فاقلا رسكب - مارق - :هلوق

 ظيلغلا رتسلا ءارو قيقرلا رتسلا مارقلا : ليقو «صيمق بوث كلوقك رتس هلوق يف ةفاضإلاو

 امهتفخ نيتذوبنم اتيمسو ناتفيطل ناتداسو يأ : يباطخلا لاق - ناتذوبنم - هلوق . فاضأ كلذكو

 ريرسلا وهو ةمجعملا داضلاو نونلا حتفب -دضن تحت - هلوق .امهيلع دوعقلل ناحرطت يأ ناذبنت

 . دوضنملا تيبلا عاتم اًضيأ وهو ضعب قوف اهضعب لعجي يأ بايثلا هيلع دضنت يذلا

 راغصلا نأل ‹ هركت ال رظانلل ) :م رهظت ال يأ :ش ( ودبت ال ثيحب ةريغص ةروصلا تناك ولو ) :م

 ابأ نأ يور دقو « اهرغصل دبعت ال تناك اذإف « ةدابعلا هبش رابتعاب ةهاركلا نأل :ش ( دبعت ال دج

 ةؤبلو دسأ ايب يبنلا لايناد متاخ ىلع ناكو ناتبابذ هيلع اًماخ ذختا ناك - هنع هللا يضر - ةريره

 يب ىلإ هعفدو « هانيع تقرورغا - هنع هللا يضر - هل رمع رظن املف « هناسحلي يبص امهنيب
 هل هللا ضيقف عيضر وهو ةضيغ يف يقلأ نأ كلذ لصأو «- هنع هللا يضر - يرعشألا ىسوم

 . ىلاعت هللا [. . .] نأ شقنلا اذهب دارأف « هناسحلي امهو هعضرتل ةؤبلو هظفحيل ادسأ

 - يزارتألا لاق :ش ( هركي الف لاثمتب سيلف سأرلا وحمم يأ سأرلا عوطقم لاثمتلا ناك ولو ) :م

 نيب ام طيخب عطق ول لب سأرلا ةوحم نكت ملاذإ اهنأل « سأرلا وحممب هرسف امنإو : - هللا همحر

 . اًقوطم اًناويح هبشيف هل قوطلاك [ هنأل] ةهاركلا عفرت ال دسحلاو سأرلا

 عطق ول نأ مهوتي الئل اهب رسف انإ هلوقب يقانغسلا ريسفت اذكو « اذه ىلع لدي ال اذه : تلق

 ‹ قوطم وهام ريطلا نم نأل « اًضيأ ةيقاب هيف ةهاركلا نإف رهاظ هسأرو موقلحلا نم طيخب هسأر

 ىقبي ال ىتح هسأر وحي نأ سأرلا عطقو ناخ يضاق هلاق ام باوصلاو ‹ كلذك هنم هلقن لمكألاو

 يلصيو رثأ سأرلل ىقبي ال ىتح هيلع طيخي طيخب هوحمي نأ هعطقو : « طيحملا » يف لاقو . رثأ هل
[...][. 

 لعجي وأ ةيلكلاب سأرلا عطق نأ حارشلا هركذ ام ةريره يبأ ثيدح هيلع لد يذلا : تلق

 . اًطاسب

 ريصي ذنيح هنأل ؛سأر الب ناك اذإ ءابعيال لاثمتلا نأل يأ :ش ( سأرلا نودب دبعي ال هنأل ) :م

 يذلا لاثمتلا مكح راص يأ :ش ( جارس وأ عمش ىلإ یلص اذإ امك راصو ) :م تادامحلا نم هریغک

 ( اولاق ام ىلع ) :م نادبعي ال امهنأل همامأ جارس وأ عمش ىلإ ةالصلاك هيلإ ةالصلا يف هسأر ىحيي

 وأ جارسلا وأ سمشلا ىلإ هجوتلا هركي ليق ثيح خياشملا فالتخا هيف نأ ىلإ هب راشأ :ش
 . هركيال هنأ راتخملاو ء[عمشلا]
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 فالخب اطوتو سادت اهنأل ‹ هرکی ال شورفم طاسب ىلع وأ ةاقلم ةداسو ىلع ةروصلا تناك ولو

 ‹ اهل ميظعت هنأل « رتسلا ىلع تناك وأ ءةبوصنم ةداسولا تناك اذإ ام

 ناخ يضاق يف ركذ اذكو « هركي ال عمش وأ ليدنق وأ جارس ىلإ هجوت نإ : « طيحملا  يفو

 ةدابعلا هبشي هنأل ٠ هركي هنإف دقوتت ران هيف نوناك وأ رونت ىلإ هجوت اذإ ام فالخ ىلإ ةراشإ ريغ نم

 . ةدقوم اران الإ نودبعي ال مهنإف سوجملا لعف هنأل

 مهنمو ارمجم سأرلا حوتفم رونتلا نوكي نأ نيب ىوس نم خياشملا نم مث : ٠ ةريخذلا » يفو

 يف ليدنقلاو جارسلا هركو نيريس نبا لوق وهو رونت ىلإ يلصي ال : « ينغملا» يفو « قرف نم
 . انه اه ةياور

 طق عظفأ مويلاك ارظنم رأ ملف رانلا تيرأ : لاق مث مالسلا هيلع هللا يبن ىلصف سمشلا تفسكنا

 لدتساو « هتلبق يف هآرام لوسرلا رضي ملامك اهريغو تادوبعملا نم ءيش لابقتسا هرضي الف

 . ةوركم ةالص يلصي ال مالسلا هيلع هنأل رانلا لابقتسا هركي ال هنأ ىلع ثيدحلا اذهب يراخبلا

 : هوجو نم حيحص ريغ ةهاركلا مدع ىلع كلذب هجاجتحا : تلق

 . هءارو وأ هراسي نع وأ هنيیب

 . هركي الف ةفاسملا دعب نم ىصحي ال ام اهنيبو هنيبو « منهج يف اهيرأ مالسلا هيلع هنأ : يناثلا

 . انه ةرخآلا ران تسيلو تدعأ ىتلا رانلا ىلإ هجوتلا هوركملا نأ : ثلاثلا

 . اهيلإ هج وتلاب ادوصقم نكي ملف ةالصلا يف عورشلا دعب تناك اهتءارإ نأ : عبارلا

 ةحورطم يأ :ش ( ةاقلم ) :م دئاسو عمحجلاو ةدخم يأ :ش ( ةداسو ىلع ةروصلا تناك ولو ) :م

 هركي ال ) :م شورفم طاسب ىلع ةروصلا تناك وأ يأ :ش ( شورفم طاسب ىلع وأ ) :م ضرألا ىلع

 لصحيف هيلع اطويو لجرلاب سادي طاسبلاو ةداسولا نم دحاو لك نأل يأ :ش ( ًاطوتو سادت اهنأل

 يأ :ش (رتسلا ىلع ) :م ةروصلا يأ :ش ( تناك وأ ةبوصنم ةداسولا تناك اذإ ام فالخب ) :م ناهتمالا
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 نع یکحیو و «اهیلع راجا هرکی رازالا ین يف كلذ نال یر نایک اجلا ریس یف

 ميظعت : لاقو نسحلا سلجو ءاطع فقوف « ريواصت هيلع طاسب هيف اتيب الخد امهنأ ءاطعو نسحلا

 . اهيلع سولجلا كرت يف ةروصلا
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 ولو هفلخ مث هلامش ىلع مث هنيي ىلع مث هسأر قوف نم مث يلصملا مامآ نوكت نأ ةهارك اهدشأو

 عامجتسال كلذ عيمج يف ةزئاج ةالصلاو. منصلا لماح هبشي هنأل « هركي ريواصت هيف بوث سبل

 ‹ ةهاركلا عم تيدأ ةالص لك يف مكحلا اذهو هوركم ريغ هجو ىلع داعتو اهطئارش

 يأ :ش ( يلصملا مامأ نوكت نأ ) :م ةهاركلا ثيح نم ةروصلا دشأ يأ :ش ( ةهارك اهدشأو ) :م

 نأ مث يأ :ش ( هيمي ىلع مث ) :م هسأر قوف نم نوكت نأ مث يأ :ش ( هسأر قوف نم مث ) :م همادق

 نأ مث يأ :ش ( هفلخ نم مث ) :م هلامش ىلع نوکت مث يأ :ش ( هلامش ىلع مث ) :م هنیی ىلع نوکت

 فعضلاو ةدشلاب اهدحأ فلتخي كيكشتلاب لوقم ةهاركلا نأ ىلإ اذهب راشأو « هفلخ نوكت

 ةروصلا تناك اذإ ليق يتح يقرتلا ىلإ ال ليزنتلا ىلإ ةراشإ رركم مث ةملكب هركذ نأ لصاحلاو .

 نم عني امع ةالصلا ناكم هيزنت نأل ؛ تيبلا يف اهنوك هركي هنكلو ةالصلا هركت ال يلصملا فلخ

 ال هيلع مونلاو سولجلا نكلو « طاسبلا ىلع ةروصلا ذاختا هركي اذكو . بحتسم ةكئالملا لوخد

 . اهميظعت ال اهل ةناهتسا هيف نأل ؛ هب سأب

 وأ بشخ نم لمعيام منصلاو :ش ( منصلا لماح هبشي هنأل هركي ريواصت هيف اًبوث سبل ولو ) :م

 يف هركو :«ةريخذلا» يفو . نثو وهف ةراجح نم ناك اذإو « ناسنإ [ ىلع] ةروص ةضف وأ بهذ

 يأ :ش ( كلذ عيمج يف ةزئاج ةالصلاو) :م مجاعألا يوذ نم هنأل ليثامت هيف متاخب ةالصلا باتكلا
 ةهاركلا نأل ةالصلا طئارش يأ :ش ( اهطئارش عامجتسال ) :م ةهاركلا روص نم انركذ ام عيمج يف

 ىلع طايتحالل ةالصلا داعت يأ :ش (هوركم ريغ هجو ىلع داعتو ) :م ةالصلا ىلإ عجري ىنعمب تسيل

 يتلا ةالصلا ةداعإ بوجوك ةبجاو ةيانحجلاب فاوطلا ةداعإ : « فشكلا » يفو « ةهارك هيف سيل هجو

 ةروص هيف بوث يف ىلص ول :«يشاترمتلا عماج » يفو هوركم ريغ هجو ىلع ةهاركلا عم تيدأ
 ىلع لدي ام: « طوسبملا » يفو . منصلا لماح وهو يلصي نم ةلزنمب [ هنأل] ؛ ةداعإللا بجتو هركي

 ‹ ةالصلا دسفي ال اهكرتف امهدنع نكر ريغ [ةموقلاو] هيف ركذ نإف بابحتسالاو ةيولوألا
 ةمئألا سمش لاقو . كلذك هريغ يف نوكي نأ ىلوألاف بجاولا كرت يف اذهو « ةداعإلا ىلوألاو

 رمؤي ال ةءارقلا كرت ولو ةداعإلاب رمؤي ةحتافلا كرت ول : انباحصأ لاق : يراخبلا مث يسخرسلا

 . ريغ ال بجاولا كرت يف ةداعإلا بوجو ىلع لدي اذهف

 ناف « بوجولا قفو ىلع ءادألا نوكيل :ش ( ةهاركلا عم تيدأ ةالص لك يف مكحلا اذهو ) :م

 ول [ملكتملا] يضاقلا نع رحبلا رصتخم يفو داعت نأ بجي ةالصلا تابجاو نم اًبِجاو كرت

 ةبوصغم ةمامع يف ىلص ولو « ةعمجلا يف الإ دمحأ لاق هبو ءهئزجي ال ةبوصغملا رادلا يف ىلص
 . نيبوصغملا بوثلاو ضرألا يف ام حصي ال : يسيرملا رشب دنعو « حص بوصخم متاخ هدي يف وأ

 لاقو . هئزجي ال اهيف اهادأف ةبوصغملا ضرألا يف هيلع تبجو ولو : «ردصلا يضاقلا حرش » يفو

 ناكو ابوث بصغ : ملكتملا يضاقلل «ةدمعلا حرش » يفو « ةبوصخملا ضرألا يف حصي : يباتعلا
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 هلوقل ؛ ةالصلا يف برقعلاو ةيحلا لتقب ساب الو «دبعي ال هنأل ‹ حورلا يذ ريغ لاثمت هركيالو

 . «ةالصلا يف متنك ولو نيدوسألا اولتقا » : مالسلا هيلع

 اعستم تقولا ناك نإ تدسف ةمئاق ةبلاطملاو «ىلصو هتروع هب رتسف ةرتس ريغب ةالصلا ءادأ هضرف

 نع « ملسم حيحص ١ يف ءاج دقو :ش ( دبعي ال هنأل حورلا يذ ريغ لاثمت هركي الو) م . دسفت ال الإو

 . هل سفن ال امو رجشلا عنصاف العاف دب ال تنك نإ : لاق هنآ سابع نبا

 سولجلاو تويبلا هذه لثم يف لوخدلا هركيو ‹ تويبلا يف روصلا ذاختا هركي : عورف

 بايثلا عيبي يذلا ةداهش لبقت ال ةيضقألا يفو « ريواصت هيف يذلا بوثلا عيب هركي الو ‹ ةرايرلاو

 ةروتسم اهنأل ريواصت هدي يف نم ةمامإ هركي ال“ يلضفلا ىواتف » يفو « اهجسني وأ ةروصللا
 . متاخ شقن ةروصك تراصف نيبتست ال بايثلاب

 نم غابصألاو اهفرخزيل وأ لاجرلا ليثامت ريوصتل ريجألا «دمحم نع ماشه رداون » يفو

 ةميق نمض غابصألا روصم تيب مده قيرافتلا يفو ءةيصعم هلمع نأل هل رجأ ال : لاق ءرجأتسملا

 . ةروصم ريغ غابصألاو تيبلا

 لاقو ‹« دمحأو يعفاشلاو نسحلا لاق هبو :ش ( ةالصلا يف برقعلاو ةيحلا لتقب سأب الو ) :م

 رهظألاو : (طوسبملا» يفو . برقعلاك ةدحاو ةبرضب اهلتق نم نكممت اذإ ةيحلا لتقت اغنإو : قاحسإ

 نسحلا ىورو « ؤضوتلاو رئبلا نم ءاقستسالاو ثيدحلا نع[. . .] ةصخر هنأل «هيف ليضفت ال هنأ

 هيلع هلوقل ؛كلامو يعخنلا لوق وهو ءامهلتقي ال امهاذأ فخي مل ول هنأ : ةفينح يبأ نع

 . ًالغشل ةالصلا يف نإ :مالسلا

 ركذي ملو ةالصلا دسفي ال امهلتق نأ ةالصلا باتك يف ركذو : لاق «ناخ يضاق » يفو

 :م امهنيب ىوس نم خياشملا نمو « ةيحلا ركذي ملو برقعلا لتق ةحابإ انه اه ركذو : لاق « ةحابإلا

 يف ةعبرألا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( « ةالصلا يف متتك ولو نيدوسألا اولتقا » مالسلا هيلع هلوقل )

 ولو - مهتياور يف سيلو - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع سوج نب مضمصض نع ٠ مهننس)
 : مالسلا هيلع هللا لوسر لاق : لاق - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع مهظفلو ةدايز اذهو -متنک

 . « برقعلاو ةيحلا ةالصلا يف نيدوسألا اولتقا «

 يف مكاحلاو « هحيحص» يف نابح نبا هاورو ‹ حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاق

 هنأ نميلا لهأ تاقث نم سوج نب مضمضو . هاجرخی ملو حیحص ثیدح :لاقو « هکردتسم)»

 مضمضو ‹ - هللا همحر - دمحأ هقثو دقو - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم ةعامج عمس

 . ةلمهم نيس هرخآ يف واولا نوكسو ميجلا حتفب سوجو « نيتمجعم نيداضب

 مالسلا هيلع هللا لوسر نع « - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع مكاحلا ىور : تلق
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 حيحصلا وه تايحلا عاونأ عيمج يوتسيو ءراملا ءرد هبشأف لغشلا ةلازإ هيف نألو

 يف متتك نإو برقعلاو ةي اولتقاو ةلبقلا هب لبقتسا ام سلاجملا فرش نإو « اقرش ءيش لكل نإ : لاق

 فنصملا هركذ يذلا يف - متنك ولو - ةظفل ةظفل ةدايز نأ هنع تملع دقو هنع تكسو '« مکتالص

 [ام] اذهب عفدناف «مهفاف ةريره يبأ ةياور يف ال سابع نبا ةياور يف اهنأ ريغ ثيدحلا يف ةدوجوم

 باب نم - نيدوسألا - هلوقو - متنك ولو - هيف اوداز انباحصأو « -هللا همحر -يجورسلا هلاق

 هيلإ مضناو .« داوس هيفو تايحلا نم ميظعلا وه دوسألا نأل بيلغتلا باب نم نيرمقلاو نيرمعلا
 الإ ماعط انل امو انيتأر - اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدح يفو « ىذألا يف امهنيب ةسناجمل برقعلا

 . ءاملاو رمتلا امهنم دارملا « نيدوسألا

 يأ ةمجحملا نيشلا حتفب :ش ( لغشلا ةلازإ ) :م برقعلاو ةبحلا لتق يف يأ :ش ( هيف نألو ) :م

 يف هيدي نيب نم راملا عفد برقعلاو ةيحلا لتق هبشأ يأ :ش ( راملا ءرد هبشأف ) :م بلقلا لغش

 ةطقم وأ ةأطو وأ ةبرضب هنكمأ نإ امهلتق نأ خياشملا ضعب هلاق امع باوحلا ىلإ ةراشإ هيفو « ةالصلا

 ريدقتو « ريثك لمع هنأل ةالصلا دسفي برضلل وأ يشملا ىلإ جاتحا نإو « ريسي لمع هنأل لعف

 ىلإ ةجاح الف هتالص حالصإ هيفو « هبلق لغش ةلازإل يلصملل هيف صخر لمع هنآ : باوجلا

 . ليصفتلا

 (حيحصلا وه ) :ماهريغو ةينج ىمست يتلا ةيحخلا ينعي :ش ( تايحلا عاونآ عيمج يوتسيو ) :م

 هنإف رفعج يبأ هيقفلا لوق نع هب زرتحاو حيحصلا وه تايحلا عاونأ عيمج ج لتق ةحابإ [نأ ]ينعي :ش

 اهنمو « ةينج يهو [ناتريفض اهل] تويبلا نكاوس نم نوكي ام : امهنم نيعون ىلع تايحلا لوقي
 ةينج ريغ وأ] اهلتق حابي الف ةيوتسم يشمت ناتريفص اهل ءاضيب اهتروص ةينحجلاو اهنم نوكي ال ام

 يف اهركذ انإو ةيحلا لتق «ريغصلا عماجلا » يف ركذي ملو[ اهلتق هلف ةيوتلم يشت ءادوسلا يهو
 مكايإ » : مالسلا هيلع هلوقب هديأو اذه ىلإ ةراشإ «نيدوسألا اولتقا» : اب هلوق يفو ةالصلا باتك

 ناب راذنإلاو راذعإلا دعب الإ اهلتق لحي ال هلوق ىلع ةالصلا ريغ يفو ؛نجلا نم اهنإف ءاضيبلا ةيحلاو
 . هلتقي ذئنيحف ىبأ نإف نيملسملا قيرط يلخ هل لوقي

 رفعج وبآ مامإلاو ءاوتلا هنس يف دادوسالا ىلإ هنول برضي ناك ول امن نجلا ريغو

 دوهعلا نجلا ىلع ذخأ مالسلا هيلع يبنلا نأ لبق نم دساف هنإ : لوقي -هللا همحر-يواحطلا

 حابي دهعلا اوضقناذإف« مهتويب اولخدي الو ةيحلا ةروص يف هتمأل اورهظي ال نأب قيثاوملاو
 . دهعلاب لمعلا ءاجر راذعإلا وه ىلوألاو : - هللا همحر - ناخ يضاق مامإلا لاقو . اهلتق

 صوصخلا ىلع لدف «رتبألاو نيتيفطلا اذ تايحلا اولتقا مالسلا ةيلع هنع يور : تلق نإف

 . فيعض وهو دايز نب ماشهب لولعم وهو )۲١۹/۱( كردتسملا يف مكاحلا (۱)
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 كلذ نأل ؛روسلا دع كلذكو < ةالصلا يف ديلاب تاحيبستلاو «يآآلا دع هركيو « هانيور ام قالطإلل

 سب ال هنأ - هللا همحر- دمحمو «- هللا همحر- فسوي يبأ نعو « ةالصلا لامعأ نم سيل

 اعيمج لفاونلاو ضئارفلا يف كلذب

 نبا نع حص دقو « هادعام يفن ىلع لدي ركذلاب ءيشلا صيصخت نأ ملسنال : تلق

 سيلف نهبلط ةفاخم تايحلا كرت نم » مالسلا هيلع هللا لوسر لاق : لاق - امهنع هللا يضر -سابع

 ىلع سيلبإ ةيحلا تناعأ نيح - مالسلا هيلع - مدآ ةصق هب ديري « نهانبراح ذنم نهانلاس ام انم

 نيتصوخب هرهظ ىلع نيطخلا هبشو « لقملا ةصوخ ةيفطلا : ديبع وبأ لاقو . - مالسلا هيلع -مدآ
 : رضنلا لاقو « ىعفألا هنأب انه اه رسفو لصألا ىف بنذلا ريصقلا : رتبألاو « لقملا صوخ نم

 . تطقس الإ لماح هيلإ رظنت ال بنذلا عوطقم قرزأ تايحلا نم فنص وه
 يف متنك ول [و] نيدوسألا اولتقا» مالسلا هيلع هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( انيور امل قالطإل ) :م

 يف حيبستلاو يآلا دع هركيو ) :م. تايحلا نم عونب هصيصخت زوجي الف قلطم ثيدحلاو « «ةالصلا

 رخفل اًقالخ حيحصلا يف ةالصلا جراخ ةهاركلا مدعل ةالصلا يف هلوقب ديق :ش ( ديلاب ةالصلا

 الو بنذت :نولوقي فلسلا ناكو «ةعدب ةالصلا ريغ يف حيبستلا دع نإ :لاق ثيح « مالسإلا

 سوؤرب دعلا امأ « هكسي طيخب وأ عباصألاب دعلا هوركم ا نأل ديلاب ديقو « يصحتو حبستو يصحت

 .« ةصالخلا»و «طيحملا» يف اذك هركي ال بلقلاب ظفحلاو عباصألا

 صخو « لابلا لغش هيف نأل ؛ اًضيأ بلقلاب دعلا هركي [ال] هنأ ىلإ راشأ : ؛حاضيإلا» يفو

 يف فالخلا نأ ىلع لدي ةالصلا قالطإو « قافتالاب هوركم امهريغ دع نأل ركذلاب حيبستلاو يآلا

 امنإو « لفاونلا يف فالخ ال : ليقف « فالخلا لحم يف خياشملا فلتحخاو لفاونلاو ضئارفلا

 ‹ دسفم ناسللاب دعلاو «طيحعملا» يف يبوبحملاو ينانيغرملا هركذ اذك هركي هنأ ةبوتكملا يف فالحل ا

 هنأ نظ دعب نم رظان هيلإ رظن ول ثيحب اًعيلب اًكیرحت دعلاب هعباصأ كرح ولو : يراخبلا ىقتلم يفو
 يف عباصألا يف متاخلا كيرحت هركيو « هركي اًعيلب نكي ملاذإف « هتالص دسفت ةالصلا ريغ يف

 . كلام هركي ملو لاق هبو اندنع ةالصلا

 دع يأ :ش ( كلذ نأل ) :م نآرقلا [نم] روسلا دع هركي اذكو يأ :ش ( روسلا دع كلذكو ) :م

 . دسفت رثكتسا نإو هركيف :ش ( ةالصلا لامعأ نم سيل ) :م روسلاو حيبستلاو يآلا

 ( اعيمج لفاونلاو ضئارفلا يف ) :م دعلاب يأ :ش ( كلذب سأب ال هنأ دمحمو فسوي يبأ نعو ) :م

 رسيلا وبأ ركذي مل اذهلو  ةياورلا رهاظ نم سيل امهفالخ نأ ىلإ ةراشإ -نع- ةملكب هركذ :ش
 يبأ نعو «نع ةملكب «ريغصلا عماجلا حرش » يفاذكو اولاق مهضعب لاق لب الصأ امهفالخ

 لوق ركذ « ديرجتلا» يفو «« ةفحتلا» يف هركذ ةفينح يبأ نع هلثمو لفنلا يف هب سأب ال فسوي

 دع زاوج انباحصأ ضعب نع ىوريو ٠« ريغصلا عماجل ا » يف ركذ اذكو « ةفينح يبأ عم دمحم
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 نع ینغت يف عورشلا لبق كلذ دعي نأ هنكمي : انلق ءةنسلا هب تءاج اب لمعلاو ةءارقلا ةنسل ةاعارم

 . ملعأ هللاو « هدعب دعلا

 ةالصلا يف ةءارقلا ةنسل ةاعارملا لجأل يأ :ش ( ةءارقلا ةنسل ةاعارم ) :م ةالصلا يف ىونلاب حيبستلا

 اجب ) :م لمعلا ةاعارمو يأ ةءارقلا ةنس ىلع اًمطع :ش ( لمعلاو ) :م ةيآ نوتس وأ ةيآ نوعبرأ يهو

 يف حيبستلا ةالصلل يف ءاج ام ةنسلا نم دارملا نأ اوركذ مهلك حارشلا :ش ( ةنسلا هب تءاج

 . فورعملا وهام ىلع ناكرألا يف ارشع ارشع اهتاحيبست

 تيأر : لاق - امهنع هللا ىضر - رمع نبا ثيدحب ةنسلا هب تءاج ام هلوق اورسف ول : تلق

 هب رمع نبا نع هيبأ نع بئاسلا نب ءاطع نع مامإلا هجرخأ « ةالصلا يف يآلا دعي ةا هللا لوسر

 رمألا لوأ يف هنم كلذ ناك هلعل هنأ مهضعب ةفينح يبأ ةهج نم هنع باجأو « هجوأو بسن ناكل

 جتحي الف هرمع رخآ يف طلتخا دق بئاسلا نب ءاطع نأ ىلع « ةالصلا يف احابم لمعلا ناك نيح

 : لاق يناهبصألا ىسوم ابأ نأ [ عم] : دمحأ لاق «طالتخالا لبق هب ربخأ هنأ ملع اذإ الإ هثيدحب

 . بيرغ ثيدح اذه

 نع يور امع باوج اذه :ش (هدعب دعلا نع ينغتسيف عورشلا لبق كلذ دعب نأ هنكمي : انلق ) :م

 نم هدع ديري ام دعي نأ ىلصملل نكي : لاقي نأ هريرقتو - هللا امهمحر- دمحمو فسوي يبأ

 .ةالصلا يف لخد اذإ دعلا نع كلذب ينغتسيف « ةالصلا يف اهتءارق ديري يتلا يآلا

 . حيبستلا نود يآلا دع يف نكي اذه : تلق نإف

 حبسي وأ اهعضوم يف لمانألا مضبو هبلقب هظفحي نأب اًصضيأ حيبستلا يف كلذ نكمي : تلق

 لدتساو ««ناخ يضاق» يف هركذاذكه عباصألاب هدعي نأ هوركملاو كلذب ىتأ هنأ نقيتي ىتح

 -امهنع هللا يضر - عقسألا نب ةلثاوو ةمامأ يبأ نع لوحكم هاور اب هعم نمو ةفينح يبأل مهضعب

 هجرخأ : «مامإلا» يف لاق « ةحبسلا يف صخرو ءةبوتكملا يف يآلا دع نع ةي هللا لوسر ىهن » : الاق

 هب ىرأ الو « ةضيرفلا يف ههركأ : لاق حابر يبأ نب ءاطع نعو « هدانسإب يناهبصألا ىسوم وبأ

 . ةلفانلا يف اًسأب

 . تاقطنتسم تالوؤسم نهنإف « لمانألاب دعأ : لاق ةي هنأ يور : تلق نإف

 اهجراخ هب سأب الو ‹ ةالصلا جراخ هنأ ىلع لومحم وهف[. . .]ميلستلا دعب : تلق

 . قافتالاب

 هللا يضر- بلطملا دبع نب سابعلل » ايم لاق ثيح دعلاب حيبستلا ةالص يف حرص : تلق نإف

 دمحلاو هللا ناحبس :تلق مئاق تنأو ةعكر لوأ يف ةءارقلا نم تغرف اذإف تاعكر عبرأ يلصت نأ - هنع

 . «ثيدحلا .... ارشع عكار تنأو اهأرقتف عكرت مث ةرم ةرشع سمخ ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو هلل
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 ةقيقحلا ىلع كلذ نم هنكمت مدعل رظن هيفو عباصألاب ال يأرلا رثكأب اهددع دعي : اولاق : تلق

 ةالصلا يف عورشلا لبق طبضلابوأ يأرلا رثكأب دعلا يأ اذه ىتأتي اغنإ « ىفاكلا » ىف لاق اذهلو

 . “ تاحيبستلا نود يآلا يف هبلق يف ظفحلاب

 ب

 . اهفيعضتو اهحيحصت يف ملعلا لهأ ضعب فلتخا دق حيبستلا ةالص (1)
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 لصف

 كلذ نع ىهن : - مالسلا هيلع - هنأل ءالخلا يف جرفلاب ةلبقلا لابقتسا هركيو

 ( لصف ) :م

 بيكر تلاو دقعلا دعب الإ نوكي ال بارعإلا نأل اًبرعم نوكي ال لصف مهلوق نأ انركذ دق :ش
 يف عرش ةالصلا يف اهنايب نم غرف امل هنأل ةالصلا جراخ ةهاركلا نايب يف لصف اذه ريدقتلا نكلو <

 . اهجراخ يف اهنايب

 واو ىمست واولا هذه لثم نأ انركذ دق :ش ( ءالخلا يف جرفلاب ةلبقلا لابقتسا هركيو ) :م

 وه ةلبقلا لابقتساو امهنيب ضرتعم - لصف - هلوقو « هلبق ام ىلع فطعلل يهوأ حاتفتسالا
 يأ اهالخ ىلتخي ال الأ ثيدحلا هنمو « تبنلا دوصقملاو طوغتلا تيب دودم ءالخلاو « اهيلإ هجوتلا

 جرفلاب اهلابقتسا يفو «« ريغصلا عماجلا» لئاسم صاوخ نم ةلأسملا هذهو اهتبن عطقيال

 . ملعلا لهأل لاوقأ ةعبرأ اهرابدتساو

 بويأ يبأ لوق وهو « ناينبلاو ءارحصلا يف اهرابدتساو اهلابقتسا مرحي هنأ : لوألا
 ةنس - هنع هللا يضر- ةيواعم نامز يف تامو اًردب دهش يراجنلا ديز نب دلاخ همساو يراصنألا

 يبأو يروثلاو يعخنلاو دهاجم لوقو « ةينيطنطسق ضرأب نيسمحخو نيتنلا ةنس : ليقو نيسمخ

 . دمحأ نع ةياورو روث

 ةثالث رادجلا نيبو هنيب نوكي نأ طرشب ناينبلا يف زئاج ءارحصلا يف مارح هنأ : يناثلا لوقلا

 جرح الف كلذل ينبم تيب يف نوكي نأ الإ« مارح وهف لحرلا ةرخؤم ردق هعافتراو اهنود امف عرذأ
 بلطملا دبع نب سابعلا لوق اذهو : يروثلا لاق ‹ كلذ نم ءيشب ءارحصلا يف رتس ول اذكو « هيف

 .دمحأ نع ةياورو يعفاشلاو كلامو يبعشلاو رمع نب هللا دبعو

 مهنع هبهذمل امهطرش نيذللا نيطرشلا دعب هنكي ال هنأل أطخ يروثلا نع قالطإلا اذه : تلق

 . يعرش ليلد امهيلع صن الو امهل لصأ ال امهنأ عم

 . دوادو ةعيبرو ريبزلا نب ةورع لاق هبو امهيف كلذ زوجي : ثلاثلا لوقلاو

 . هيف اهلابقتسا مرحي : عبارلا لوقلاو

 - دمحأ لاق هبو رابدتسالا عنم مدع ةفينح يبأ نع ىور هنأ ريغ فنصلملا هركذ لوقلا اذهو

 . ةياور يف - هللا همحر

 نع ةراهطلا يف ةتسلا ةمئألا هجرخأ يهنلا ثيدح :ش ( كلذ نع ىهن ملسلا هيلع هنأل ) :م

 اولبقتست الف طئاغلا متيتأ اذإ :٠ ا هللا لوسر لاق : لاق يراصنألا بويأ يبأ نع ديزي نب ءاطع
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 ناملس نع يراخبلا ريغ اًضيأ ةعامجلا هجرخأو « اوبرغ وأ اوقرش نكلو اهوربدتست الو ةلبقلا

 نع اناهن دقل لجأ » :لاقف !ةءارخلا ىتح ءيش لك مكيبن مكملع هل ليق -هنع هللا يضر- يسرافلا

 ظفللاو ةجام نباو يئاسنلاو دوادوبأو ملسم هجرخأو « «ثيدحلا ... لوب وأ طئاغب ةلبقلا لبقتسن نأ

 الو ةلبقلا لبقتسي الف هتجاح ىلع مكدحأ سلج اذإ» ًاعوفرم - هنع هللا يضر -ةريره يبأ نع ملسمل

 . (اهربدتسي

 يدسألا لقعم يبأ نب لقعم نع ديز يبأ نع ةجام نباو دواد وبأ هجرخأ رخآ ثيدح يفو

 ينبل ىلوم ديز وبأ : دواد وبأ لاقو « طئاغب وأ لوبب ةلبقلا لبقتسن نأ مالسلا هيلع هللا لوسر ىهن»

 نم لجز نع عفان نع ٤اطوملا» يف كلام یورو « وه نم يردنال : يبهذلا لاقو « ةبلعث

 هيف "« طئاغ وأ لوبب ةلبقلا اولبقتسي نأ ىهني» : مالسلا هيلع هللا لوسر عمس هنأ هيبأ نع راصنألا

 . عطقنملاك وهف لوهجم لجر
 اهرابدتساو ةلبقلا لابقتسا ةمرح ىلع نالدي امهنإف ةريره يبأ ثيدحو بويأ يبأ ثيدح امأ

 ‹«ناينبلا يف رابدتسالا ىف ةضراعملا اغإو « ةضراعم الف نايثبلا ىف وأ ءارحصلا ىف ناك ءاوس اًقلطم

 ۰ ٠ . ةروكذملا ةحيحصلا ثيداحألا مومع ةلالد عم اهل رابتعا الو

 . اهيف رابدتسالا ىلع ناينبلا يف لابقتسالا ساقي : تلق نإف

 ام نأل ‹«حبقلا يف رابدتسالا قوف لابقتسالا نأ : امهدحأ :نيهجو نم دساف اذه : تلق

 . هيلع سايقلا زوجي الف لابقتسالا فالخب ةلبقلا ىلإ هجوي ال هنم طحني

 . فرعام ىلع سايقلا نم ىلوأ ماعلا ظفللاب لمعلا نأ : يناثلاو

 ماشلاو ةنيدملاك برخغملاو قرشملا نيب اهتلبق يتلا دالبلا ديري - اوبرغ وأ اوقرش - : هلوقو
 . اهيف كلذ ىتأتي الف برغملا وأ قرشملا اهتلبق يتلا دالبلا امأو « امهوحنو

 . ةكئالملا لجأل وأ ةلبقلا لجأل روكذملا يهنلا : تلق نإف

 ثيدحب كلذ يف اوجتحاو « ةلبقلا لجأل لاق نم مهنمف «هيف ءاملعلا فلتخا دق : تلق

 نب ةقارس نع يدنحلا نيدشر نع لضفلا نب : كامس نع ٠ راثآلا بيذهت » يف يواحطلا هجرخأ

 الف « لجو زع هللا ةللبق مركيلف طئاغلا مكدحأ ىنأ اذإ ١ مالسلا هيلع هللا لوسر لاق : لاق كلام

 . ٠ ةلبقلا اولبقتست

 : لاق طايخلا ىسيع نع يقهيبلا هاور اب كلذ يف اوجتحاو ةكئالملا لجأل : لاق نم مهنمو

 ال ديز وبأو : يبهذلا لاق :ًاعوفرم . . . يدسألا لقعم يبأ لقعم نع ديز يبأ نع [۳] دواد وبأ هاور : فیعض (۱)

 . وه نم یردی
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 ريغ هجرف ربدتسملا نأل ةياور يف هركي الو ميظعتلا كرت نم هيف امل ةياور يف هركي رابدتسألاو

 ‹ ةلبقلل يزاوم

 نبا نع عفان لاق - امهنع هللا يضر - رمع نباو ةريره يبأ فالتخا نم بجعأ ينإ يبعشلل : تلق

 هيلع هللا لوسر فينك تيأرف ةتافتلا ينم تءاجف - اهنع هللا يضر - ةصفح تيب تلخد رمع

 الو ةلبقلا لبقتسي الف طئاغلا مكدحأ ىتأ اذإ : ةريره وبأ لاقو « ةلبقلا لبقتسم مالسلا
 ةكئالم ا دابع هلل نأ ءارحصلا يف وهف ةريره يبأ لوق امأ « اعيمج اقدص : يبعشلا لاق ءاهربدتسي

 تویب يه ااف هذه مهفنک امو مهربدتسي الو طئاغ الو لوہب دحأ مهلبقتسي الف نولصي اتجو

 . اهيف ةلبق ال تينب

 ةلمهملا ءاحلاب طانحلا هيف لاقيو « فيعض وهو ةرسيم نبأ وه اذه ىسيعو : ىقهيبلا لاق

 طابخلا لاقيو « فورحلا رخآ [ءاطلاو] ءايلا ديدشتو ةمجعم ا ءاخلاب طايخلا اًضيأ لاقيو « نونلاو
 ةمرحل كلذ نأ حيحصلاو «فيعض وهو نيلصملا ةمرح يهنلا ةلع لاق نم مهنمو « ةدحوملا ءابلاب

 نم » مالسلا هيلع يبنلا نع رازبلا هجرخأ رخآ ثيدحو انركذ امك ةقارس ثيدح هيلع لديو ةلبقلا

 عنملا : ليقو « ٠ هل رفغي ىتح هسلجم نم مقي مل اهل الالجإ اهنع فرحناو ركذف ةلبقلا ةلابق لوبب سلج
 نمف ةلبقلا لبقتسم ءىطولا زاوج هيلع ينبيو اهوحن ةروعلا فشكل : ليقو « سجنلا جراخلل

 . هعنم يناثلاب للع نمو « هحابأ لوألاب للع

 اهلابقتسا دعب ركذت ولو رظنلاو ةلازإلا ةلاح يف ةلبقلا لابقتساب سأب ال :«ةضورلا» يفو

 يفو « حيرلااذكو جرفلاب رمقلاو سمشلا لابقتسا هركيو <« هيلع مثإ الف اهنع فرحناف
 . هقفلا بتكو فحصلملا ىلإ اذكو « هريغو مونلا يف ةلبقلا ىلإ نيلجرلا دم هركيو : «ةضورلا»

 يف يأ :ش ( هيف امل ) :م حصألا وهو ةريره يبأ نع ينعي :ش ( ةياور يف هركي رابدتسالاو ) :م

 يفو « ةفينح يبأ نع يأ :ش ( ةياور يف هركي الو ) :م ةلبقلل :ش ( ميظعتلا كرت نم ) :م رابدتسالا

 لابقتسالا هرك : ةياور يف «تاياور ثالث ةلأسملا هذه يف ةفينح يبأ نع «يباجيبسألا عماج»

 دواد لاق هبو امههركي مل: ةياور يفو <« رابدتسالا نود لابقتسالا هرك ةياور يفو « رابدتسالاو

 كلذ ناك نإ مهضعب لاقو هب سأب الف رابدتسالا امأ رسيلا وبأ ركذو « راثآلا تءاج كلذ لك يف

 هتروع نأل اهوركم نوكي نأ یغنبي : اولاق [هبوث] اًعفار ناک ولو هب سأب الف ضرألا ىلع اًطقاس

 اوربدتسا اذإ مهنأل ةنيدملا لهأ قح يف كلذ لاق هنأكف رابدتسالا نع هيهن امأو ‹ ةلبقلا ىلإ نوكت

 . سدقملا تيبل اميظعت رابدتسالا هركيف سدقملا تيب يلإ نيهجوتم اوراص

 لدب ربدتسملا نم لدب هنأل بوصنم هجرف :ش ( ةلبقلل يزاوم ريغ هجرف ربدتسملا نأل ) :م

 زاحم ريغ يزاوم ريغ ىلعمو « نإ ربخ هنأل عوفرم يفاضإ مالك يزاوم ريغو « لكلا نم ضعبلا
 الو هتيذاح اذإ هتيزآ لاقي ماللا لتعمو ءافلا زومهم ناك اذإ هلصأو ةهجاوملاو ةلباقملا ةازاوملاو ةلبقلل
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 طحنب هنم طحني امو اهل زاوم هجرف نأل لبقتسملا فالخب ضرألا ىلإ طحني هنم طحني امو

 ىتح «دجسملا مكح هل دجسملا حطس نأل؛ يلختلاو لوبلاو دجسملا قوف ةعماجملا هركتوءاهيلإ
 هيلع فوقولا بنجلل لحي الو « هيلإ دوعصلاب فاكتعالا لطبي الو « هتحت نمب هنم ءادتقالا حصي

 مكح ذخأي مل هنأل ؛ تيبلا يف ةالصلل دعأ ام دارملاو دجسم هيف تيب قوف لوبلاب سأب الو

 . هيلإ انبدن نإو ٠ دجسملا

 ىلإ طحني هنم طحني امو ) :ماهبلقو ةزمهلا فيفخت ىلع هزاح هريغو يرهوجلا هلاق ۰ هتیزاو لقي

 . ةلبقلل ذاحم ريغ ضرألا ىلإ طحني لوبلا نم هنم لزني امو يأ :ش (ضرألا

 يأ :ش ( اهل زاوم هجرف نأل ) :م لعافلا ةغيص ىلع ءابلا رسكب :ش ( لبقتسملا فالخب ) :م

 هركي امنإ : يعفاشلا لاقو « اهيلإ هجوتم هنأل ةلبقلا ىلإ يأ :ش ( اهيلإ طحني هنم طحني امو) :م ةلبقلل

 . الف ةفنكألا يف امأف ءاضفلا يف هلك كلذ

 هنأ سانلا هلوقي ام نود طوغتلا يأ :ش ( يلختلاو لوبلاو دجسملا قوف ةعماجلا هركتو ) :م

 يف تباث هنأل :ش ( دجسملا مكح هل دجسملا حطس نأل ) :م مرحتلا ةهاركلا نم دارملاو « ةأرملاب ةولخل ا

 ينعي :ش ( هتحت نمب ) :م حطسلا نم يأ :ش ( هنم ءادقالا حصي ىتح ) :ماعيمج ءاوهلاو ةصرعلا

 لطبيالو ) :م مامإلا لاح ملعي ناك اذإ هتحت يذلا مامإلاب دجسملا قوف ناك نم ءادتقا حصي

 . ةصرعلا يف امك ءاوهلا يف تباث دجسملا مكح نأ ملعف « دجسم ا حطس ىلع يأ :ش ( هيلع

 . ضايحلا دنعو يقاوسلا دنع يتلا دجاسملا مكح ام : تلق نإف

 سب ال هنإف دجسملا ةمرح اهل سيل اهنآ حصألاو « دجسملا مكح اهمكح مهضعب لاق : تلق

 يف ىوتفلل راتخملا نأ : ديهشلا ردصلا ركذو « ىتوملا دجاسملا بينجتب انرمأ انأ عم هيف تيم ا لاخدإب

 فوفصلا لصفت نأو < ءادتقالا زاوج قح يف دجسم هنأ ديعلاو ةزانجلا ةالصل ذختي يذلا عضوملا

 ةمرح دجاسملا مظعأ وه عماجلادجسملاو «دجسملا مكح هل سيل كلذ ادع امف سانلاب اًقفر

 عراوقلا ىلع ةينبملا دجاسملاو « هرمأب [نومئاقو] نذؤمو مامإو ةعامج هل يذلا دجسملا كلذكو

 . مولعم نذؤمو مامإاهل سيل هنأل زوجي ال اهيف فاكتعالا نأ الإ دجسملا مكح اهلف

 عضوملا وه - دجسم هيف تيب قوف - هلوق يف روكذملا دجسملا نم دارملا يأ :ش ( تيبلا يف ةالصلل
 نأ هل ىتح هکلم يف هئاقبل :ش ( دجسللا مكح ذخأي مل هنأل ) :م ةالصلل هتيب يف يلصملا هدعي يذلا

 يف لوبلاو ةعماجملا هركي الف كولمملا لزنملا نم هريغ مكح همكح ناكف هنع ثرويو هبهيو هعيبي

 ينعي :ش ( هيلإ انبدن نإو ) :م دجاسملا مكح ديفي ال - دجسم - هتيمستو هحطس نع الضف هفوج

 هيف يلصي ةالصلل اًتاكم هتيب يف دعي نأ ناسنإ لكل بحتسم هنأل تيبلا يف هذاختا ىلإ انيعد نإو
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 عاتم ىلع فيخ اذإ هب ساب ال :ليقو ةالصلا نم عنملا هبشي هنأل ؛ دجسملا باب قلغي نأ هركيو
 بهذلا ءامو جاسلاو صجلاب دجسملا شقني نأب سأب الو ء ةالصلا ناوأ ريغ يف دجسملا

 : سنوي )  ةلبق مكتويب اولعجاو # مالسلا هيلع ىسوم ةصق يف ىلاعت هللا لاق « ننسلاو لفاونلا
 يف دجاسملا ءانبب مالسلا هيلع هللا لوسر رمأ »: تلاق -اهنع هللا يضر - ةشئاع نعو « (۸۷ ةيآلا
 . ةجام نباو ء[١ هننس » يف] دواد وبأ هاور " «بيطتو فظنت نأو رودلا

 يف ةالصلا كرت نع ةرابع وهو روبق مکتویب اوذخنت ال ۵ ام لاقف ًالسرم يذمرتلا ىورو

 . تيبلا

 عنملا هبش قالغإلا نأل يأ :ش ( ةالصلا نم عنملا هبشي هنأل دجسملا باب قلغي نأ هركيو ) :م

 ١١١( ةيآلا : ةرقبلا) ( همسا اهيف ركذي نأ هللا دجاسم عنم نمم ملظأ نمو ىلاعت هلوقل ؛هركيف

 يفو « ةكورتم ةثيدر ةخل يف الإ قولغم وهف قلغ لاقيالو « قالغإلا نم - قلغي نأ - هلوقو
 . . دجسملا باب قالغإ هباوصو ةكورتملا ةغللا ىلع وهو دجسملا باب قتلغ هركيو ؛ريغصلا عماج ا»

 نم :ش ( دجسملا عاتم ىلع فيخ اذإ ) :م دجسملا باب قالغإب يأ :ش ( هب سأب ال : ليقو ) :م

 براقت اذإ : ليقو « نسح وهو طايتحالل اهتقو ريغ يف يأ :ش ( ةالصلا ناوأ ريغ يف ) :م ةقرسلا

 عولط نمو «رجفلا عولط ىلإ قلغي ءاشعلا دعبو « قلغي ال ءاشعلاو برغملاو رصعلاك ناتقولا
 ىلإ هكرتو قالغإلا يف ريبدتلاو « ناخ يضاقو ةمئألا سمش هركذ « لاوزلا تقو ىلإ سمشلا

 . اًيلوتم نوكي يضاقلا رمأ ريغب اًيلوتم هولعج لجر ىلع اوعمتجا اذإ مهنإف « ةلحملا لهأ

 ديدشتو ميجلا حتفب صجلا :ش ( بهذلا ءامو جاسلاو صجلاب دجسملا شقني نأب سأب الو ) :م

 . برعم وهو هب ىنبيام صجلاو صجلا : يرهوحلا لاق ‹ ةلمهملا داصلا

 نييرصملا ةغل يف هل لاقي ىرونلا وهو سلكلا وهو ميجلاو فاكلاب - جك - برعم وه : تلق

 » لئاسم صاوحخ يف ةلأسملا هذهو ةميق هلو دنهلاب تبني ادج ظلغي رجش ميجلاب جاسلاو ريجلا
 وهو هريغ بحتسملا نأ ىلع ليلد -سأب ال ظفلو- « يودرملا مالسإلا رخف لاقو «ريغصلا عماجلا
 نأ هيفكيو رجؤي ال هنآ ىلإ ةراشإ -سأب ال - :هلوق يف ةمئألا سمش لاقو . هرخآ ىلإ فرصلا

 . سانلا رئاسل زوجي

 هسفن ىلإ رقتفي امنإ ناسنإلاو ناتياور ةدشلا ىفو - سأب ال - هلوقف ‹ ةدشلا سأبلا :تلق

 هللا يضر- يلعو « دجاسملا نييزت ةعاسلا طارتشا نم نأ راثآلا يف ءاجو « ةدشلا روصتي ثيح

 . حيحص هدانسإو . ًاعوفرم ees ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع ةدئاز نع ]٤٥١٥[ دواد وبآ هاور (۱)

 هجام نبا هاورو . حيحص هدانسإو . ينهجلا دلاخ نب ديز نع ءاطع نع كلملا دبع نع (٤/٤۱۱)دمحأ هاور (۲)

 . ًاعوفرم . . رمع نبا نع عفان نع رمع نب هللا ديبع نع[ ۷]
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 ةبرق وه : ليقو « هب مثأب ال هنکل هيلع رجؤي ال هنأ ىلإ ریش ساب ال : هلوقو

 اذكه ام : لاقف نيملسملل ىلصم اذه : ليقف « ةعيبلا هذه نمل لاقف ةفوكلاب قوزم دجسمب -هنع

 مالسلا هيلع هللا لوسر دجسم هب نيزي لاب كلملا دبع نب ديلولا ثعبو . نيملسملا ىلصم نوكي

 نأ الإ «نيطاسألا نم جوحأ نيكاسملا : لاقف - هنع هللا يضر - زيزعلا دبع نب رمع ىلع هب رمف

 يف :  ىلاعت هلوق اهنم هدنع تحال لئالدب - سأب ال - هلوقب سأبلا ىفن - هللا همحر- ادمحم

 اهريهطتو اهنأش عفر] ميظعتلاو اهميظعت اهعفرو « ۳١( ةيآلا : رونلا ) € عفرت نأ هللا نذأ تويب

 . [اهتفرخز ال راذقألاو ساجن ألا نم

 -مالسلا هيلع- ناميلس هانب متأو سدقملا تيب دجسم ینہ -مالسلا هيلع - دواد نع يورو

 ينثا نم ليقو «لايمأ ةعبس نم ءيضي ناكو رمحألا تيربكلا هتبق ىلعأ ىلع بصن ىتح هنيزو

 . اهئوض يف نلزغي تالازغلا تناكو « اليم رشع

 انه دارملا :تلق ‹« صقانتي وأ هدوجو زعي ام لكل لثم رمحألا تيربكلا : ةعيرشلا جات لاقو

 اهاسكو جابيدلاب روتسم اهرهاظو بهذلا ءا فزخ نم اهنطاب ةبعكلا اذكو « رمحألا توقايلا

 ( رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم هللا دجاسم رمعي امنإ # هلوقب ىلاعت هللا هحدم نم ةرامأ يف لوخدلاو

 . (۱۸ةيآلا : ةبوتلا)

 ملو « زاوجل اب انباحصأ لاق <« ةهاركلا نيبو بابحتسالا نيب ةرم راد ال دجسملا نييزت نإ مث

 مث « مهضعب هب لاق امك « انركذ ال « ةهاركلا ظفلب الو ]< مهضعب هب لاق امک بابحتسالاب اولوقی

 ثيحب ناك نإ : ليقو ‹ شقنلا قئاقدل فلكتلا ىغبني الو [ : ليقف « نييزتلا ةيفيك يف اوفلتحا

 بارحملا يف هركي : ليقو ءال لق نإو «هرکی رثک نإ : ليقو « الف الإو « هركي يلصملا هب لغتشي

 ۰ فقسلا نود

 (هيلع رجؤي ال هنأ ىلإ ريشي سأب ال ) :م «ريغصلا عماحجلا »يف دمحم لوقو يأ :ش ( هلوقو ) :م

 يأ :ش ( ةبرق وه ليقو ) :م انركذ ال دجسملا نييزت يأ :ش ( هب مثأي ال هنكل ) :م هيلع باثي ال يأ :ش

 .. ةبرق هنأ ىلع ةلادلا لئالدلا نم انركذ امل ىلاعت هللا ىلإ برقت نييزتلا

 لوق نعو ءنالطبلا ىلع لدي ال ةعاسلا طارشأ نم هنوك نأب روكذملا رثألا نع ءالؤه باجأو
 لغشي شقن بيجاعأ وآ ليثامت هيف تناك هنأ ىلع لومحم مزلأ نم : - هنع هللا يضر - يلع

 «ةقدصلا لام نم ناك هنآ فرع هنآ زيزعلا دبع نب رمع لوق نعو « عوضنلاو عوشخلا نع نيلصللا

 دهاشملاو دجاسملاو ةبعكلا ةيلحت يزورملا قاحسإ وبأ عنمو «كلذل اًقرصم حلصي ال دجسملاو

 . ةضفلاو بهذلا ليدانقب

 يف هركذ فحصل ةيلحت يفامك ماركإلا ىلع المح هتفلاخم دعبيال : يلازغلا لاقو
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 ام نود ءانبلا ماكحأ ىلإ عجري ام فقولا لام نم لعفيف « يلوتملا امأ « هسفن لام نم لعف اذإ اذهو

 نأ دمحأ نع ةياعرلا» يف ركذو ‹ هلك كلذ ةهارك ةيكلاملا نع« زارطلا» بحاص ركذو «طيسولا

 . ةبعكلا يف نيملسملا عامجإ نم هانركذ اب نوجوجحم مهو ةفرخزلا نع ناصي دجسملا

 (هسفن لام نم لعف اذإ ) :م شقنلا هركي ال ينعي - سأب ال - هلوق ىلإ هب راشأ :ش ( اذهو ) :م

 لعفيف) :م هفاقوأ رمأو دجسملا رمأ يف رظني يذلا وهو :ش ( يلوم ا امأ ) :م ةبرقلا هب دصقي هنأل :ش

 :ش ( شقنلا ىلإ عجري ام نود ) :م صيصجتلا لثم :ش ( ءانبلا ماكحأ ىلإ عجري ام فقولا لام نم

 صيصجتلا يف نمضي ليقو ‹« ىدعت هنأل :ش ( نمضي لعف ول ىتح ) :م كلذ لعفي نأ هل سيل ينعي

 نم لضفي ام فرص ول اننامز يف امأ « مهنامز يف اذه لوقي هنأ يرجنرزلا ركب خيشلا نعو « اًضيأ

 . ةملظلا نم ةدسافلا عامطألل اعطق زوجي شقنلا ىلإ ةرامعلا
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 رتولا ةالص باب

 - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع بجاو رتولا

 ( رتولا ةالص باب ) :م

 ضئارفلا نايب غرفامل : جارسلا لاق « رتولا ةالص ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 ء رتولا ةالص يهو لفنلا قوفو ضرفلا نود يه ةالص نايب يف عرش « اهءادأ ةيفيكو اهتاقلعتمو

 نيب نوكي نأ هقح نأل امهنيب هركذف ضرفلا نود وهو اهقوف بجاولا نأل لفاونلا ىلع همدقو

 باوبألا نم مدقت ام عيمج نيبو هنيب ةبسانملا هجو نايبل دحأ ضرعتي ملو لفنلاو ضرفلا

 .لوصفلاو

 هبيقع بابلا اذه ركذ ةالصلا يف عقاولا داسفلا نايب هلبق يذلا بابلا ىف روكذملا ناك امل : تلق

 يفنحلا ءادتقا اهيف يتلا ةلأسملا يف احيرص امأ ‹ حيرص ريغو اًحيرص كلذ نم عون نم هيفا

 رادقملااذهو رتولا لصي مل هنأ هركذت عم رجفلا لجرلا ةالص يفف حيرصلا ريغ يف امأو « يعفاشلاب

 . ةبسانملا هجول فاك

 اهرسكبو زاجحلا لهأ دنعو « واولا حتفب وهو « رثكأ وأ ناك اًدحاو درفلا :ش ( رتولا ) :م

 حتفلا : يوونلا لاقو «ء اهيف واولا رسكب ميمتو سكعلا ىلع ةيلاعلا لهأ ةغلو دقحلاو لحذلا

 ثالث هيف ةفينح يبأ نع «طيحملا» يفو :ش ( ةفينح يبأ دنع بجاو ) :م رتولا و هيف ناتخل رسكلاو

 : تایاور

 وه :ناخ يضاق لاقو ‹ حيحصلا وه : [تلق ]« هلاوقأ رخآ وهو بجاو هنأ :اهدحأ

 . حصألا

 . ضرفلا هب ديري هبوجو ىلإ ةيكلاملا نم غبصألاو

 «هتداهش لبقت نأ يغبني الو « ءوس لجر وهف اًدمع رتولا كرت نم دمحأ نع : «ينغملا» يفو

 . ضرف يأ بجاو رتولا نأ ركب يبأ نع ىكح دقو

 ىلع بجاو هنأ يعخنلاو ةفيذحو دوعسم نبا نع « يراخبلا حرش» يف لاطب نبا ىكحو

 . ضرفلا بوجولاب دارملاو « مهريغ نود نآرقلا لهأ

 هيف قاسو ءازج هيف فصو ضرف هنأ يوحنلا ءىرقملا يواخسلا نيدلا ملع خيشلا راتخاو

 تاولصلاب تقحلأ اهنأ اذه دعب مهقوذ باتري الف لاق مث اهتيضرف ىلع تلد يتلا ثيداحألا

 . اهيلع ةظفاحملا ىف سمخلا
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 . هل نذؤي الو هدحاج رفکي ال ثیح هيف ننسلا راثآ روهظل ةنس : الاقو

 لاقو ' هرجف ضرف داسف هرجف يف هركذب ىونو ضرف رتولاو : ةموظنملا» بحاص لاقو
 . اًببس ةنس اداقتعا بجاو المع ضرف ينعي اهحارش

 داقتعالا قح يف بجاوو ةفينح يبأ دنع لمعلا قح يف ضرف رتولا: ؛عمجملا حرش » يفو

 . هيف ناذألا مدعو هدحاج رافكإ مدع نيبو « هيف ننسلا راثآ روهظل ببسلا رابتعاب ةنسو

 . ةبجاو اهنأ عم ديعلا ةالص يف ةدوجوم راثآلا هذه : تلق نإف

 الو رفكي ال نأ وهو عومجملا لدي لب بوجولا مدع ىلع لديال رافكإلا مدع درجم : تلق

 يف مهلوق نإف « اهل نذإ ال هنآ ملسن ال يراخبلا لوقو « ةبجاو ديعلا ةالص نوك ملسن الو « نذؤي
 ناذألا نم دارملا نأل هجوم الو ديدس ريغ - مالعإو ناذأ ةالصلا هللا كامحري : ديعلا ةالص
 . كلذك اهيف سيلو حلطصلا

 بحاص لاقو « ءاملعلا نم رثكألا لوق ىهو ةدكؤم ةنس هنأ ةفينح ىبأ نع : ةثلاثلا ةياورلاو

 ةفينح يبأ نع ديزي نب دامح ىور نكل « هدنع ةصوصنم ةياور رهاظلا يف سيل هيف مث “ ةياردلا »
 . رفز ذخأ هبو ضرف هنأ

 ىورو « هبهذم نم رهاظلا وهو بجاو ةفينح يبأ نع هنأ يميمتلا دلاخ نب فسوي ىورو
 «دمحأو كلامو يعفاشلاو دمحمو فسوي يبأ لوق وهو ةنس هنأ ورمع نب دسأ ليقو ميرم نب حون

 هنأ حيحصلاو « تاياورلا نيب ةقيقحلا يف فالتخا الو تاياور ثالث اهيف « قئاقحلا » يفو
 . بجاو

 رفكيالو ضرفلا نم ةجرد نودأ هنأ هيف مهفالتخا عماوقفتا : شمعألا ركب وبأ لاقو

 ةين نودب زوجي الو اًيسان وأ ادماع كرتلاب اهؤاضق بجيو ةثلاثلا ةعكرلا يف ةءارقلا بجتو هدحاج

 . حالسلاب مهلتاق نيرصم اوناك نإف « ةالصلا يف هتين هتفكل ةنس ناك ولو « رتولا

 يأ :ش ( هيف ننسلا راثآ روهظل ) :م ةنس رتولا دمحمو فسوي وبأ لاق يأ :ش ( ةنس :الاقو ) :م

 بسني ال يأ رافكإلا نم فاكلا نوكسب :ش ( هدحاج رفكي ال ثيح ) :م هلوقب كلذ نيبو رتولا يف

 . ضرفب سيل رتولا لاق اذإ رفكلا ىلإ
 فنصملا ركذي ملو ‹ اًقنآ هيف مالكلا رم دقو هيف ناذأ ال ينعي رتولل يأ :ش ( هل نذؤي الو ) :م

 نم لجر نع» زيريحم نب هللا دبع ثيدح نم يئاسنلاو دواد وبأ هاور ام اهليلدو راثآلا نم ًاليلد اهل
 ىلإ تعجرف : لاق « بجاو رتولا لاق دمحم وبأ هل لاقي ماشلاب لجر ناک لاق يجدخلا هل لاقب ةنانک ينب

 دمحم وبأ بذك لاق « بجاو رتولا نأ معزي دمحم ابأ نإ تلقف - هنع هللا يضر- تماصلا نب ةدابع

 .اذک (۱)
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 يجدخملاو . ۲ ثيدحلا ... هدابع ىلع ىلاعت هللا نهبتك تاولص سمخ لوقي ب هللا لوسر تعمس
 « بقل اذه نإ ليق « ميج اهدعبو اهحتفب : ليقو « لادلا رسكو ةمجعملا ءاخلا نوكسو ميلا مضب

 ديز نب دوعسم همسا يراصنأ دمحم وبأو ينيطسلفلا عيفر همساو « ةنانك نم نطب ىلإ ةبسن ليقو

 يفنياذهو « عوطتت نأ الإ ءال :لاقف ؟نهريغ يلع له يبارعألا ثيدحب اًضيأ اجتحاو

 رجفلاو رتولا عوطت مكل نهو ضئارف يلع نه ثالث » : مالسلا هيلع هلوقبو « بوجولاو ضرفلا
 لاق سابع نبا ثیدح نم « هکردتسم » يف مكاحلاو « هدنسم» يف دمحأ هاور < «ىحضلا ةالصو

 بتك يف عقو يذلاو «"كيدحلا «... ثالث » :لوقي مالسلا هيلع هللا لوسر تعمس :

 .«ىحضألاو « ىحضلاو « رتولا « ةنس مكل يهو مكيلع بتكت ملو يلع بتك ثالث » : انباحصأ

 ريغ نم ةلحارلا ىلع ىدؤي ال ضرفلاو ةلحارلا ىلع هايإ مالسلا هيلع هلعفب اًضيأ اجتحاو

 . رذع

 ال ةفينح وبأو تاولص سمخ ةيضرف نع ربخأ مالسلا هيلع هنأ ةدابع ثيدح نع باوجلاو

 ضرفلاو] بجاولا نيب قرفلاو « هبوجوب لوقي امنإو « الثم رهظلا ةيضرف لثم رتولا ةيضرفب لوقي
 ةهبش هنأل ابذك هامسو أطخأ يأ دمحم وبأ بذك هلوقو « هيلع ةجح ذثنيح نوكي الف اعطق رهاظ

 اغإو بذكلا هلخديال داهتجالاو [ بجاو رتولا نأ ىلإ هآر هداهتجاب هلاق اغنإو « ادض هنوك يف

 ام ىلع ةالص مكداز هللا نإ هلوق يفو «رتولا بوجو لبق ناك هنأب يبارعألا ثيدح نعو

 دجأ ال لق :  ىلاعت هلوق ريظن وهو سمخلا تاولصلا بوجو نع رخأتم هنأ ىلع ةراشإ « ءيجي

 :ماعنألا) € ريزنخ محل وأ احوفسم امد وأ ةنيم نوكي نأ الإ همعطي معاط ىلع اًمرحم يلإ يحوأ اميف

 نم بلخم يذ لكو عابسلا نم بان يذ لك لكأ كلذ دعب ىلاعت هللا مرح دقو « ( ٠٤١ ةيآلا

 . ريطلا

 ةالصلا نع هلأس هنأ هرخأت ىلع لديو هريغو ملسم هجرخأ - هنع هللا يضر - رباج ثيدحو

 ىعدي ةنانك ىنب نم الجر نأ هللا دبع نع ]۱۱٤۹[ هجام نبا « ]٤۷۷[ يئاسنلاو ]٠٤١[ ٠ دواد وب هاور (۱)

 ةالصلا بوجوك . معن :لاق ؟ وه بجاوأ رتولا نع لجر هلآأس دمحم ابأ ىعدي ماشلاب الجر عمس يجدخلا

 . حيحص هدانسإو هركذف . . . تماصلا نب ةدابع لأس مث .

 هنع تكسو سابع نبا نع ةمركع نع يبلكلا بابح يبأ نع ۳٠١٠:۳۳١( /1) كردتسملا يف مكاحلا هاور (۲)

 . سلدمو فيعض وهو بابح يبأ ىلع لمحلاو بيرغ ركنم : يبهذلا لاقو
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 نإ حلفأ» : مالسلا هيلع لاقف صقنأ الو اذه ىلع ديزأ ال هللاو : هرخآ يف لاقو مايصلاو ةاكزلاو

 نأ لبق هلاؤس نوکی نأ زوجي اذکف جحلا بوجو لبق ناک هنأ ىلع لدف « جحلا رکذی ملو «« قدص

 . ةجح نوكي الف سمخلا ىلع دازي

 ركنم بيرغ وه : يبهذلا لاق « فيعض هنأب -امهنع هللا يضر -سابع نبا ثيدح نعو
 يفو « ينطقرادلاو يئاسنلا هفعض يبلكلاو نايح نباو دمحأو مكاحلا هجرخأ يذلا هدنس يفو

 وه لاقو نايحوبأ هيف دنسب يقهيبلا هجرخأ اذكو « هيف فلتخم وهو يفعجل ا رباج هيف رخآ دنس

 رذحلاو هفعض نيب ال ثيدحلا اذه تركذ اغإ يروثلا لاقو « ةيح نب ىيحي هخساو سلدم فيعض

 لدنمو ىيحي نب حاضو هيف « ةيهانتملا للعلا » يف يزوجلا نبا دنع رخآ قيرط هلو هب رارتغالا نم

 وهو زيريحم نب هللا دبع هيفو سنأ ثيدح نم هوحن اًضيأ يزوحلا نبا جرخأو . نافيعض امهو

 . طقاس

 سيل رتولا نأل هبج ومب : لوقي نسحل ا نأب هنع انباحصأ باجأو « بذكي ناك : نابح نبا لاقو

 نأ یرت الأ « بوتکم بجاو لک سیلو هتاذ يف فلتخم بجاولاو تابجاولا نم لب تابوتكملا نم

 لسغو « ةعمجلاو [. . .]ةالص بوجوك اهبوجو سيلو ةبوتكمب تسيلو ةبجاو نيديعلا ةالص

 وهسلا اتدجسو « ةاكزلاك تسيلو ةبجاو رطفلا ةقدصو <« ةبانجلا لسغك سيلو بجاو تيا

 روهشملاو رتاوتملابو نآرقلا صنب ةفلتخم تابجاولا قيرط نأل « ةالصلا دوجسك اتسيلو ناتبجاو

 قيقحت نأب - ةنس مكل يهو - : هلوق نع بيجأو .داحآلا قيرطب هبوجو سيل رتولاو «داسحآلابو

 . اهدارفناب ةنس اهنم الك نأل مكل ةنس ثالثلا

 ريغف « اهيلع ىدؤت ال ضئارفلاو « ةلحارلا ىلع هايإ مالسلا هيلع هلعفب امهجاجتحا امأو
 اذه زاوجب ىوعدلا [مث] « مالسلا هيلع يبنلا ىلع اًضرف رتولا نايري امهنأل امهلصأ ىلع ميقتسم

 روكذملا سابع نبا ثيدح امهتهبش تناك نإف « هيلع ليلد ال مكحت ضورفلا رئاس نود ضرفلا

 هيلع هلعفو هيلع بجاوب سيل رفسلا يف رتولا نأ « ةريخذلا » يف يفارقلا لاقو « هلاح انيب دقف

 . رفسلا يف ناك ةلحارلا ىلع مالسلا

 ىلع يلصي ناك هنأ رمع نبا نع عفان نع هدانسإب يواحطلا ىورو « هل لصألا اذه : تلق

 نأ دهاجم نعاذكو « كلذ لعفي ناك مالسلا هيلع هللا لوسر نأ معزيو « ضرألاب رتويو هتلحار

 يورام لعلو « رتوأف لزن رحسلا ناك اذإو « هجوت امنيأ دريعب ىلع رفسلا يف يلصي ناك رمع نبا
 . هبوجوو هدکأت لبق ناک كلذ فلاخي ام رمع نبا نع

 ىلع لعفي كلذكف نارقلاب بجاولاب قحلي الو بجاو رتولا ةفينح وبأ لاق : يبرعلا نبا لاقو

 . ةلحارلا
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 ءاشعلا نيب ام اهولصف رتولا يهو الأ ةالص مكداز هللا نإ » : - مالسلا هيلع - هلوق ةفينح يبألو

 . « رجفلا عولط ىلإ

 رتوي نأ زوجي ال « طيحملا» يفو « كلذك هبهذم سيلو طلغ ةفينح يبأ نع اذه هلقن : تلق

 هيلع هنألف ةنس ناك نإو امهدنع امأ « رذع ريغ نم هتلحار ىلع الو مايقلا ىلع ةردقلا عم اَدعاق

 . امهدنع حص يذلا اذه ضرألا ىلع رتويف لزني ناك مالسلا

 ءاشعلا نيب ام اهولصف « رتولا يهو الأ ةالص مكداز هللا نإ » : مالسلا هيلع هلوق ةفينح يبألو ) :م

 نع -مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم ةعامج نع ثيدحلااذه ىورو :ش ( رجفلا عولط ىلإ
 انيلع جرخ »: لاق هنع ةجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هثيدح جرخأ - هنع هللا يضر -ةجراخ

 اهلعجف رتولا يهو معنلا رمح نم مكل ريخ يه ةالصب مكدمأ هللا نإ: لاقف مالسلا هيلع هللا لوسر

 يف مكاحلا هجرخأو « بيرغ : يذمرتلا لاقو . '“ رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا نيب اميف مكل
 «هننس» يف ينطقرادلاو «هدنسم» يف دمحأ هاورو «دانسإلا حيحص ثيدح : لاقو «كردتسملا»

 . «همجعما يف يناربطلاو

 ضعب عامس فرعنال : لاق هنأ يراخبلا نع لقنو «لماكلا» يف يدع نبا هاور : تلق نإف

 «دشار نب هللا دبعبو قاحعسإ نباب «قيقحتلا» يف يزوجلا نبا هلعأو « ةياور ينعي ضعب نم ءالؤه

 . هفعض هنأ ينطقرادلا نع لقنو

 نب ثيللا هعبات دقف ءيشب سيلف قاحسإ نباب هفيعضت امأ « حيقنتلا » بحاص لاق : تلق

 ؛ طلغف دشار نب هللا دبع فعض هنأ ينطقرادلا نع هلقن امأو « هب بيبح يبأ نب ديزي نع دعس

 يأ نع يوارلا نافع نب نامثع ىلوم يرصبلا دشار نب هللا دبع فّعض امنإ ينطقرادلا نل

 يف نابح نبا هدع «ةجراخ نع يوار يرصم وهف اذه دشار نب هللا دبع امأو «يردخلا ديعس

 اذه هل رصم نكس «يباحصلا "[يشيرقلاو] يودعلا ةفاذح نبا وه ةجراخو «تاقثلا
 .“نیدحلا

 عقيام رثكأو < ةيعارلا لامجلا يهو ماعنألا دحاو نيعلاو نونلا حتفب - معنلا رمح - :هلوق

 ءارمحلا لبإلا تناك الو « رمحأ عمج ميلا نوكسو ءاحلا مضب رمحلاو « لبإلا ىلع مسالا اذه

 .مالسلا هيلع كلذ ركذ برعلا دنع لاومألا زعأ

 نع امهنع  هدنسم ») يف هيوهار نب قاحسإ امهشيدح جرخأ ةبقعو صاعلا نب ورمع نعو

 يب نب ديزي نع قاحسإ نب دمحم نع ]۲٤١[ هجام نبا « [1۸] يذمرتلا ۰« [۳۰۸] دوادوبأ هاور : فیعض (۱)

 . ًاعوفرم . . . ةجراخ نع ةرم يبأ نب هللا دبع نع دشار نب هللا دبع نع بيبح
 .اذک (۲)

 ٠١(. /۳) لماكلا يف يدع نباو ‹ ىقهيبلاو « )١/ ٠٠١( يواحطلا « )۳٠٠١/١( كردتسملا (۴)
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 يهو رتولا معنلا رمح نم مكل ريخ يهو ةالص مكداز لجو زع هللا نإ» : لاق مالسلا هيلع هللا لوسر

 ¢ «همجعم » يف يناربطلا هاور هقيرط نمو « رجفلا عولط ىلإ ءاشعلا ةالص نيب اميف مكل

 يف يناربطلاو ««هننس» يف ينطقرادلا ثيدح جرخأ - امهنع هللا يضر - سابع نبا نعو

 “ رتولا يهو ةالص مكداز دق هللا نإ : لاقف ارشبتسم مالسلا هيلع يبنلا جرخ » : لاق هنع «همجعم)»

 . ”فيعض : ينطقرادلا لاق زازخلا رمع وبأ رضنلا هيفو

 وأ ليمج همساو يرافغلا ةلمهملا داصلا نوكسو ةدحوملا ءابلا حتفب ةرصب يبأ نعو

 ابأ نأ ةريبه نب هللا دبع ينثدح ةعيهل نبا قيرط نم كردتسملا يف مكاحلا هثيدح جرخأ "(ليمح)

 رصن اأ تعمس : لوقي صاعلا نب ورمع عمس هنأ « هربخأ كلام نب هللا دبعو يناشيجلا ميمت

 ةالص مكداز ىلاعت هللا نإ » : لوقي مالسلا هيلع هللا لوسر تعمس لوقي هنع هللا يضر -يرافغلا

 يف يبهذلا هلعأو « مكاحلا هنع تكسو .  حبصلا ةالص ىلإ ءاشعلا نيب ام اهولصف «رتولا يهو

 نع « هدنسم» يف دمحأو « همجعم ١ يفو يناربطلا دنع رخآ قيرط هلو ةعيهل نباب «هرصتخم)»

 . كرابملا نبا

 نع يناربطلا دنع رخآ قيرطبو هب يناشيحجملا ميمت يبأ نع ةريبه يبأ نع ديزي نب ديعس امأ

 جرخأ - امهنع هللا يضر- رمع نبا نعو . هب ةريبه نبا نع ميعن نب ريبج نع دعس نب ثيللا
 رجي ههجو ارمحم مالسلا هيلع هللا لوسر جرخ» : لاق هنع «كلام بئارغ » يف ينطقرادلا هثيدح

 يهو مكتالص ىلإ ةالص مكداز هللا نإ سانلا اهيأ اي لاق مث « هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا دعصف « هءادر

 . فيعض : ينطقرادلا لاق « يناردنكسالا نوحلا يبأ نب ديمح هيفو . «  رتولا

 دنسم» هباتك يف يناربطلا هثيدح جرخأ -هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ نعو

 . رتولا يهو < ةالص مكداز ىلاعت هللا نإ :١ مالسلا هيلع هللا لوسر لاق :لاقهنعو ««نييماشلا

 مالسلا هيلع هللا لوسر انرمأ : اعوفرم هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نعاًضيأ يورو

 . "رتولاب انرماف ةالص مكداز دق هللا نإ » : لاق مث « هيلع ىنثأو هللا دمحف انعمتجاف»

 لوق ىنعم وهو بوجولل رمألاو ‹ رمألا اهضعب يف نأ ثيداحألا هذهب لالدتسالا هجو

 . فنصلا

 . ةرق هخيشو ديوس يناربطلا فعضو . كورتم ديوس : ۲٤١( /۲) عمجملا يف يمثيهلا لاق (۱)

 . فيعض : ينطقرادلا لاق . رمع وبأ رضنلا هيفو ۴١( /۲) ينطقرادلا (۲)

 . (0۹۳ /۳) كردتسملا يف مكاحلا )٤( .اذک (۳)

 )٥( ناسللا . فيعض وهو نوجلا وبأ ديمح هيفو )۲/ ٤٤١( . )١( نسح هدانسإ : ةياردلا يف ظفاحلا لاق .
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 «بوجولل وهو رمأ

 ىلع لدي هيف عراشلا رمأ يأ :ش ( بوجولل وهو ) :م مالسلا هيلع يبنلا يأ :ش ( رمأ ) :م

 ورمع ثيدح يفو « اهولصف هلوق وهو ةرصب يبأ ثيدح رمألاب حيرصتلا هيف يذلاو رتولا بوجو
 يف موقيال نأ فاخ مكيأ » : لاق مالسلا هيلع هنأ رباج نع يور ام هريظنو اًمنآروكذملا بيعش نبا

 ليللا رخآ ةءارق نإف ءليللا رخآ يف رتويلف ليللا رخآ نم مايقلاب قثو نمو « دقريل مث رتويلف ليلا رخآ
 . ةجام نباو دمحأو يذمرتلاو ملسم هاور ٠ «لضفأ كلذو ةروضحم

 رخآاولعجا» : لاق هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع - هنع هللا يضر - رمع نبا نع يور امو

 تعمس »: لاق هيبأ نع ةديرب نب هللا دبع نع يور امو . ملسمو يراخبلا هجرخأ ٠« ارتو مكتالص

 رتولا انم سيلف رتوي مل نمف قح رتولا انم سيلف رتوي مل نمف قح رتولا لوقي مالسلا هيلع هللا لوسر
 . [هححصو «كردتسملا» يف مكاحلاو دواد وبأ هاور] «قح

 لاقي الو ديدش ديعو اهنأل ‹ ثيدحلا ةيقب هيلع ليلدلاو « تباث بجاو يأ - قح - : هلوقو

 لثمو « تارم ثالث مالكلا راركتلاب دكأت دقو اميس الو بجاو وأ ضرف كرات قح يف الإ اذه لثم

 دقو «هلوق نم يباطخلا هلاق ام [ طقسأ] اذهبو « ننسلا قح يف تأي مل تاديكأتلا هذهب مالكلا اذه

 ةدابع ربخ : اهنم « هريغ هعسي ال يذلا بوجولا قاحلإب دري مل هنأ ىلع ةحيحصلا رابخألا تلد

 وبأ بذك لاقف قح رتولا :لوقي -راصنألا نم الجر - دمحم ابأ نأ هغلب امل « تماصلا نبا

 . سمخلا تاولصلا ددع يف مالسلا هيلع يبنلا نع يور دقل «دمحم

 ضرف يف كلام نب سنأ ربخ : اهنمو « يبارعألا لاؤس يف هللا دبع نب ةجلط ربخ : اهنمو
 . ءارسإلا ةليل تاولصلا

 بوجوك هلوق يف هبذك امن إف ًاضيأو « بيرق نع ةيافكلا هيف اب هيف انملكت دقف ةدابع ربخ امأ

 . ةالصلا بوج وك بجاو رتولا نأ دحأ لقي ملو ةالصلا

 . اًضيأ هانررق دقو « جحلا هيف ركذي مل هنأ ليلدب رتولا بوجو لبق ناكف ةحلط ربخ امأو

 نع يورامو ‹ بوجولا لبق ناك هنأ هيف عازن الف - هنع هللا يضر - سن ثيدح امأو

 بحي رتو هللا نإف اورتوأ نآرقلا لهأ اي ١ : مالسلا هيلع هللا لوسر لاق : لاق -هنع هللا يضر- يلع

 . نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو « ةجام نباو ىئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ . تولا

 . مالك هيفو بينم ا وبأ هيفو )١/ ۳٠١( مكاحلا « ]۳٠۹[ دواد وب هاور (۱)

 نع يلولسلا ةرمض نب مصاع نع قاحسإ يبآ نع شايع نب ركب يبأ نع )۱٤۸/١( دمحأ هاور : حيحص (1)

 نع ایرکز نع [۱۹٤۱]دواد وبأ هاورو « [۱۱۷۱] هجام نبا هاورو « ًاعوفرم . . . . - هنع هللا يضر -يلع

 . شايع نب ركب يبأ نع ]٤٥۳١[ يذمرتلا هجرخأو . ىلع نع مصاع نع قاحسإ يبأ
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 « بجاو ريغ رتولا نأ ىلع لدي هيف رمألاب نآرقلا لهأ هصيصخت : ىباطخلا لاق : تلق نإف

 . ماوعلا نود ظافحلاو ءارقلا مه سانلا فرع يف نآرقلا لهأو اًماع ناكل اًبجاو ناك ولو

 هيف لخديف ةيآ ناك ولو نآرقلا نم ءىش هعم نم لك لوانتي ةغللا بسحب نآرقلا لهآ :تلق

 هللا يضر- ةباحصلا نيب اًقرفم - مالسلا هيلع - هنمز يف ناك نآرقلا نأ ىلع مهريغو ظافحلا

 رمألا دكأت اميس الو بوجولا ىلع لادلا رمألا ىضتقم لطبي ال دسافلا ليوأتلا اذهلو «- مهنع

 لاق : لاق يردخلا ديعس يبأ نع يور امو . رتولا بحي رتو هللا نإف - هلوقب هايإ هللا ةبحمل ريرقتلاب

 امو « ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو ملسم هاور ««اوحبصت نأ لبق اورتوأ» : -مالسلا هيلع -

 دواد وبا هاور ۰« هرکذ اذإ هلصیلف هیسن و هرتو نع مان نم» :ڈا هللا لوسر لاق :لاق هنع يور

 . ءادألا بوجو عرف ءاضقلا بوجوو « يذمرتلاو

 تناك ولو «مهل ةمزال ريغ اهنأ ىلع لدي - ةالصب مكدمأ - : هلوق : يباطخلا لاق : تلق نإف

 نم كلذ وحن وأ مكيلع ضرف وأ مكمزلأ لوقيف مازلإلا ظفل ةغيص ىلع هيف مالكلا جرخي ةبجاو
 نأ كلذو « لفاونلا نم ةدايزلا هانعمو « ةالص مكداز دق هللا نإ» : ًاضيأ يور دقو : لاق« مالكلا

 كلت ىلع لبق اهنولصت اونوكت مل ةالص مكدازو ةالصب مكدمأ دقف اهيف رتو ال عفش ةالصلا لفاون

 نئلف ‹ ةمزال ريغ اهنأ ىلع لدي ةالصب مكدمأ هلوق نأ ملسن ال : تلق . رتولا يهو ةئيهلاو ةروصلا

 ام ثيداحألا نم هانركذ اميف ءاج دقو « بوجولا ىلع رخآ ليلد [ةلالد] كلذ يفاني الف انملس

 هنأ : لوألا : هوجو نم - مكداز هللا نإ - هلوقب لالدتسالا هجو امأو . بوجولا ىلع لدي

 . مالسلا هيلع -هللا لوسر ىلإ فاضت اغنإ ننسلاو « ىلاعت هللا ىلإ ةدايزلا فاضأ

 ال ددعب ةروصحم اهنأل تابجاولا يف ققحتت امنإ ةدايزلاو - مكداز - لاق هنأ : يناشلاو

 . اهل ةياهن ال هنأل لفاونلا يف [امك]

 هنمث يف داز لاقي ال هيلع ديزملا سنج نم ناك اذإ ققحتت امنإ ءىشلا يف ةدايزلا نأ : ثلاثلاو

 نأ الإ « دئازلا اذكف ضرف هيلع ديزملاو « عاب اذإ ةبهلا ىلع داز لاقي الو « ةأدتبم ةبه بهو اذإ
 . اًبجاو راصف يعطق ريغ ليلدلا

 . ننسلا ىلع ةدئاز تناك هذهف اًضيأ ةردقم ننسلا : تلق نإف

 ىلع ةدايز تربتعا ول اًضيأو « طايتحالاب ذخألل ىلوأ تابجاولا ىلإ هتفاضإ : تلق

 يف هل ريظن ال هنأل ننسلا ىلع ةدايزلا لعج نكي ال هنألو هتقيقحب ال الومعم رمألا نوكي ضئارفلا

 وهو رتولا رخآ يف ىدؤي هنأل ننسلل اعبت نوكي نأ زئاج الو « ضئارفلا عباوت ننسلا ذإ « عرشلا

 هيف ءاشعلا ءادأ هركيو « رحسلا وه رتولا تقو لضفأ ليقو « كلذك تسيل ننسلاو « ليللا رخآ

 امو « ءاشعلا تقو بحتسملا هتقو ناكل ةينسلا ثيح نم ءاشعلل اعبت رتولا ناك ولو « ةهاركلا دشأ
A 



 اب ينعملا وهو ةنسلاب تبث هبوجو نأل ؛ هدحاج رفكي ال اغإو «عامجإلاب ءاضقلا بجو اذهلو

 ¢ ةنس هنأ هنع یور

 ليلد اذهف « فيرعتلا ليبس ىلع « رتولا يهو الآ »- مالسلا هيلع - هلوق رتولا بوجو ىلع لدي

 .هلصأ ال بوجولا وهو فصو ةدايزو فيرعت ةدايزو ٠ مهدنع اًمولعم ناك هنأ ىلع
 مزلي ال هنأ ىلع لدي اعوفرم -هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ نع ثيدح ءاج : تلق نإف

 ىلإ ةالص مكداز ىلاعت هللا نإ» : - مالسلا هيلع- هلوق وهو هيلع دازملا سنج نم دازملا نوكي نأ

 ثيدح : لاقو مكاحلا هجرخأ « «رجفلا ةالص لبق ناتعكرلا يهو الأ معنلا رمح نم ريخ يه مكتالص

 . حیحص
 ديكأتلا [ءاج]اذهلو حبصلا اتعكر هنم دارملا نوكي نأ زوجي هنأل انركذ ام اذه عني ال : تلق

 «« ليخلا مكدترط نإو امهوعدت ال» : لاق هنأ -مالسلا هيلع - يبنلا نع ةريره وبأ ىورو « امهيف

 . رهظلا تقو ىلإ سمشلا عولط دعب اهءاضق دمحم ىأر اذهلو دواد وبأ هاور

 ءاضقلا بجو اًبجاو رتولا نوك لجألو يأ :ش ( عامجإلاب ءاضقلا بجو اذهلو ) :م
 عامجإ عامجإلاب دارملا ليق : لمكألا لاقو « انباحصأ عامجإب يأ :يزارتألا لاق « عامجإلاب

 دمحم نعو « تقولا جراخ يضقي ال هنأ فسوي يبأ نع لقن هنإف « ةياورلا رهاظ ىلع انباحصأ

 قيرطب الإ تبثي مل هنكل فلسلا عامجإ عامجإلاب دارملا : ليق « يضقي نأ يلإ بحأ : لاق هنآ

 .داحآلا

 هبوجو ىلع لالدتسالا حصي ال ةياورلا رهاظ ريغ ىلعو "(يزابخلا) مالك نم اذه تلق

 نم عامجإ رتولا بوجو نأ يواحطلا رفعج وبأ ظفاحلا ركذو « عامجإلاب هئاضق بوجوب

 رهاظ ىلعو « انباحصأ عامجإب يأ - عامجإلاب - هلوق ريسفت ىلإ جاتحي ال اذه ىلعف «ةباحصلا
 نع ولخي ال عضوملااذه يف همالكو ةلمحلا يفو هلوقو . اًنضيأ لمكألا معز طقس اذهلو « ةياورلا
 . ةوبك داوج لکلو حماست

 رفكي ال ثيح امهلوق نع باوج اذه :ش ( ةنسلاب تبث هبوجو نأل هدحاج رفكي ال امنو ) :م

 هبوجو نأل كلذك سيل انه اهو « اًيعطق ليلدلا ناك اذإ رفكي اغإ دحاجلا نأل رفك ال يأ هدحاج

 تبث يذلا نم نود راصف روهشملاب الو رتاوتلا ربخب تشي ملو « دحاولا ربخب ىنعي ةنسلاب تبث
 ديدشتو نونلا رسكب :ش (ينعملا وهو ) :م رفكي امهدحأب تباثلا ركنم نإف « روهشملا وأ رتاوتم اب

 نبا هاور يذلا ثيدحلا وهو :ش (ةنس هنأ هنع يور امب ) :م ةنسلاب تبث هبوجو نوك يأ « ءايلا

 . «ةنس مكل يهو مكيلع بتكت ملو يلع بتك ثالث » : سابع

 .اذک (۱)
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 ال تاعکر ثالث رتولا :لاق .هل نذؤي الو هتماقإو هناذأب يفتکاف ءاشعلا تقو يف یدؤی وهو

 . ثالثب رتوي ناك : - مالسلا هيلع- هنأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع تور امل مالسب نهنيب لصفي

 :م امهلوق نع باوج اذه :ش ( هتماقإو ءاشعلا ناذأب يفتكاف ءاشعلا تقو يف ىدؤي وهو ) :م

 . هتماقإو ءاشعلا ناذأب يفتكاف ءاشعلا تقو يف ىدؤي رتولا يأ :ش ( هل نذؤي الو)

 دهشتي لب :ش ( مالسب نهنيب لصفي ال تاعكر ثالث رتولا ) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق ) :م

 سنآو يبأو دوعسم نباو يلعو رمع لوق وهو « ملسيو ةثلاثلا دنع دهشتيو « ملسي الو ةيناثلا دنع
 يف كلام لوق وهو « كرابملا نباو نورثكألا هراتخاو زيزعلا دبع نب رمعو ةمامأ يبأو سابع نباو

 ءاهقفلاو يبأو ةفيذح لوق « ثالث رتولا : لاطب نبا لاقو . «ةضراعلا » يف هركذ مايصلا باتك

 ىلإ مهريغو ةباحصلا نم ةعامج بهذ دقو : يذمرتلا لاقو . بيسملا نب: ديعسو ةنيدملاب ةعبسلا
 ةدحاوب رتوي ال : كلام لاقو . ةدحاوب هريغ يفو ناضمر يف ثالثب رتوي : يرهزلا لاقو . اذه

 هلامك ىندأو هيف فالخ ال ةعكر هلقأ رتولا : يوونلا لاقو . رضح الو رفس يف ال ءيش اهلبق سيل

 دنع هرتو حصي مل اهيلع داز ولو ةعكر ةرشع ثالث : هجو يفو «ةرشع ىدحإ هرثكأو ثالث
 رتوأ نإ : لاقو « اهلبق امن رتولا ةعكر لصفي نأ هراتخأ يذلا : لبنح نبا لاقو . مهروهمج

 لعف نإ : يعازوألا لاقو « نيتعكرلا يف ملسي نأ ينبجعيو يدنع هيلع قيضي مل ملسي ملو ثالثب

 . نسحف هلعفي مل نإو « نسحف

 ثالثب يأ :ش ( ثالشب رتوي ناک -مالسلا هيلع- هنآ -اهنع هللا يضر- ةشئاع تور امل ) :م

 ناک » -اهنع هللا يضر - ةشئاع نع ٠ هننس » يف يئاسنلا ىور امل « مالسب نهنيب لصفي ال تاعكر

 حيحص هنإ :لاقو « كردتسملا» يف مكاحلا هاورو . “ «رتولا يتعكر يف ملسي ال ةي هللا لوسر

 ملسي ال ثالثب رتو ةي هللا لوسر ناک» : تلاق هظفلو هاجرخی ملو ملسمو يراخبلا طرش ىلع
 .«نهرحخا يف الإ

 . نيتميلستب رتوي ناك هنأ لمتحي فنصملا هركذ يذلا ثيدحلا :تلق نإف

 . مكاحلاو يئاسنلا نع هانركذ ام لامتحالا اذه عفد : تلق

 . ؟ ديقملا ىلع قلطملا متلمح فيك : تلق نإف

 ثالث رتولا نأ ىلع لدت رخأ ثيداحأ انلو « مكحلا يف ناصنلا درو اذإ "لمحي : تلق
 . ةدحأو ةميلستب تاعكر

 يفوأ نب ةرارز نع ةداتق نع ةيورع يبأ نب ديعس نع ۳١( /۳) يقهيبلا ‹ )۳٠٤/١( كردتسملا يف مكاحلا هاور )١(

 . لاق امك وهو ذوذشلاب ينابلألا خيشلا هلعأو . ةشئاع نع ماشه نب ديعس نع

 . ةطوطخملاب اذك (۲)
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 ناك -مالسلا هيلع - يبنلا نأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح نم ةعبرألا هاور ام اهنم
 لق $ ب ةيناثلا يفو « (ىلعألا كبر مسا حبس > و باتكلا ةحتافب رتولا نم ىلوألا ةعكرلا يف أرقي
 « هكردتسم » يف مكاحلا هاورو « نيتذوعملاو « € دحأ هللا وه لق > ب ب ةثلاثلا يفو € نورفاكلا اهيأ اي

 رهاظو «هحيحص » يف نابح نبأ هاورو « هاجرخي ملو نيخيشلا طرش ىلع حيحص : لاقو

 . كلذ وحن وأ ةدرفنملا رتولا ةعكر يف لاصتالاو « ةلصفنم ريغ ةلصتم ةثلاثلا نأ ثيدحلا

 يف أرقي ناك - مالسلا هيلع - يبنلا نأ ةشئاع نع ينطقرادلا ظفل ام يف هيلع ركعي :تلق نإف

 يف أرقيو € نورفاكلا اهيأ اي لق و € ىلعألا كبر مسا حبس ب امهدعب رتوي نيتللا نيتعكرلا
 . ( سانلا برب ذوعأ لق و € قلفلا برب ذوعأ لق * و ( دحأ هللا وه لق * ب رتولا

 . رتو ةثلاثلا نأ كش الو ‹ ةميلستلا دعب رتوي هنأ ىلع- اهدعب رتوآ - هلوقو لدي ال : تلق

 - ةشئاع ثيدح وحن - امهنع هللا يضر -سابع نبا نع اًضيأ يواحطلا هاور ام : اهنمو
 هنأ هيبأ نع ىزبأ نب نمحرلا دبع نب ديعس ثيدح نم اًضيأ يواحطلا هاور امو .-اهنع هللا يضر

(DD .. - هوحن خلإ . . . حبسب ىلوألا ةعكرلا يفآرقي رتولا -مالسلا هيلع- يبنلا عم ىلص . 

 . ةجام نباو يذمرتلاو يئاسنلا هجرخأو هوحن -هنع هللا يضر- يلع نع هجرخأ ام : اهنمو

 لاق :لاقو - هنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبع نع يقهيبلا مث ينطقرادلا هاور ام : اهنمو

 . «برغملا ةالص « راهنلا رتوك ثالث ليللا رتو» : مالسلا هيلع هللا لوسر

 ‹«فيعض وهو ايركز نب ىيحي ريغ اعوفرم شمعألا نع هوري مل : ينطقرادلا لاق : تلق نإف
 . دوعسم نبا ىلع هفقو حيحصلا : يقهيبلا لاقو

 هوحن اًضيأ ةشئاع نع هجرخأ ينطقرادلا نأ عم فرع ام ىلع اًفوقوم هنوك انرضي ال : تلق
 (ديهمتلا » ىف ربلا دبع نبا هجرخأ ءاريتبلا نع يهنلا ثيدح هيلإ انبهذ ام ىلع لدي امو « اعوفرم
 ةدحاو لجرلا يلصي نأ ءءاريتبلا نع ىهن - مالسلاو ةال.صلا هيلع- هللا لوسر نأ ديس يبأ نع

 . ىلاعت هللا ءاش نإ وهسلا دوجس باب يف يتأيسو اهب رتوي

 مكاحلاو . [۹11۳] هجام نبا ]٠١١٤: ١٠٠۷] يتاسنلا « ]۳۸١[ يذمرتلا < [۱۲۹۲] دواد وبا هاور : حیحص (۱)
 . )١/ ٠٠١( كردتسملا يف

 نبا نع ريبج نب ديعس نع نيطبلا ملسم نع لخو نب كيرش نع )١/ ٠۷١( راثآلا حرش يف يواحطلا هاور (۲)
 . ًاعوفرم . . . سابع

 زيزعلا دبع انث نمحرلا دبع يبأ نب ةعيبر نب دمحم نب نامشثع نع : ربلا دبع نبا لوق لقنو هدانسإ يعليزلا ركذ ()
 ثيدح ىلع بلاغلا : قحلا دبع لاق . ًاعوفرم..... ديعس يبأ نع هيبأ نع ىيحي نب رمع نع يدرواردلا
 . ذاش ثيدح اذه : ناطقلا نبا لاقو « مهولا دمحم نب نامثع
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 ثالثلا ىلع نيملسملا عامجإ - هللا همحر- نسحلا ىكحو

 انآ ميهاربإ نب بوقعي نع « هأطوم » يف نسحلا نب دمحم ىورف راثآلا نم اًضيأ يور ام امأو

 ىورو « طق ةعكر تأزجأ ام: لاق دوعسم نبا نع ميهاربإ نع نيصح انأ ميهاربإ نع نيصح

 رتو فرعتأ : لاقف ءرتولا نع رمع نب هللا دبع تلأس : لاق ملسم نب ةبقع ثيدح نم يواحطلا

 لمحي هيلعو : يواحطلا لاقو « تنسحأو تقدص : لاقف برغملا ةالص معن: تلقف ؟ راهنلا

 اذإف ىنشم ىنثم : لاقف ليللا ةالص نع - مالسلا هيلع - يبنلا لأس ًالجر نأ رمع نبا ثيدح

 تقفتاو « اهلبق نيتنث يف ةعكر ىلص هانعم : لاق «تيلص ام كل رتوت ةعكر لصف حبصلا تيشخ
 انملع :لاقف رتولا نع ةيلاعلا ابأ تلأس دلاخ وبأ انث دواد وبأ انثدح ركب ؤبأ انثدح رابخألا كلذب

 . راهنلا رتو اذهو ليللا رتو اذه برغملا ةالص لثم رتولا نأ - مالسلا هيلع - هللا لوسر باحصأ

 : لاقو « تاعكر ثالث رتولا : لاق -هنع هللا ىضر- سنأ نع اًضيأ يواحطلا ىورو

 مأو هنيي نعانأ رتولا سنأ انب ىلص : لاق تباث انث ةملس نب دامح انث نافع انث قوزرم نبا انثدح

 : لاق ةمرخم نب روسملا نع اًضيأ ىورو] « نهرخآ يف الإ ملسي مل تاعكر ثالث انفلخ هدلو

 ثالث انب ىلصف هءارو انفصو ماقف «رتوأ مل ينإ :-هنع هللا يضر- رمع لاقف ًاليل ركب ابأانفد

 ولخي ال تقولا نأل رظنلا ةهج نم يوق اًصضيأ انبهذمو : لاق .[ نهرخآ يف الإ ملسي مل تاعكر

 مهلكو اًعبرأ وأ اًنالث وأ نيتعكر الإ سيل ضرفلاف اًبضرف ناك نإف « ةنس وأ اًضرف نوكي نأ امإ

 اهلو الإ ةنس دج مل انف ةنس ناك نإو . ثالث هنأ تبثف « اعبرأ الو نيتنثا نوكي ال رتولا نأ اوعمجأ

 اذهو ثالث رتولا نأ تبثف ثالث وهو ‹ برغملا الإ هنم دجن مل ضرفلا [. . .] هنم ضرفلا يف لثم

 نوكي نأ تاحيجرتلا ةلمج نم « خوسنملاو خسانلا » هباتك يف يمزاحلا ركذ دقو « ديج نسح

 . اًنيعتم لوألا ىلإ يناثلا نع لودعملا نوكيف رخآلا نود سايقلل اًقفاوم ثيدحلا

 لصفي ال ينعي :ش ( ثالثلا ىلع نيملسملا عامجإ ) :م يرصبلا يأ :ش ( نسحلا ىكحو ) :م

 عمجأ : لاق نسحلا نع ورمع انث صفح انث «هفنصم ١ يف ةبيش يبأ نبا ىورو « مالسب نهنيب

 هللا يضر - صاقو يبأ نب دعس رتوأو « نهرخآ يف الإ ملسي ال ثالث رتولا نأ ىلع نوملسللا
 هللا لوسر دهع ىلع اهفرعن ال يتلا ءاريتبلا هذه ام :لاقو دوعسم نبا هيلع ركنأف ةعكرب - هنع

 ام : لاقف ةعكرب رتوي ًادعس ىأر ال هنأ -هنع هللا يضر - رمع نع« طوسبملا» يفو . مالسلا هيلع

 . [كّبدأل] وأ اهنعفشتل ءاريتبلا هذه

 ب هللا لوسر ناك مكب :- اهنع هللا يضر - ةشئاعل تلق : لاق سيق نب هللا دبع نعو

 نم لقأب رتوي نکی ملو ثالثو رشعو ثالثو نامثو ثالثو تسو ثالثو عبرأب : تلاق «رتوي

 رتولا ركذي ملو ثالثب رتولا ىلع تصن دقف « دواد وبأ هاور « ةرشع ثالث نم رثكأب الو عبس

 .اذک (۱)
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 - كلام لوق وهو نيتميلستب رتوي : لوق ىفو ٠ - هللا همحر- ىعفاشلا لاوقأ دحأ اذهو

 - هللا همحر ٠

 . ءاريتبلا ةعكرلل رابتعا ال هنأ ىلع لدف « ةدحاوب

 اهب نايتإلا حصت ال ةدحاولا ةعكرلا نأ ءاملعلا نم دحأ لقي م انباحصأ لاقو : يوونلا لاقو

 . امهعبات نمو يروثلاو ةفينح وبأ الإ

 نع انركذ دقو « هئطخب هملع عم هدري الو ًاطخل ا لقنلا اذه لقن فيك يوونلل اًبجع : تلق

 ىورو « ةدجاولا ةعكرلا هيزجي الو ثالثب رتوي هنأ مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةعامج

 يف الإ ملسي ال اًنالث ءاهقفلا لوقب ةنيدملاب رتولا تبثأ هنأ زيزعلا دبع نب رمع نع يواحطلا
 لقانلا لقن أطخ كل نيبت « ةدحاو ةميلستب ثالثلا طارتشا ىلع ةنيدملاب ءاهقفلا قافتاو «نهرحآ

 . امهباحصأو يروثلاو ةفينح يبأب كلذ صاصتخا

 .. ةعكرب رتوأف حبصلا تيشخ اذإف - مالسلا هيلع - هلوق يف لوقت ام : تلق نإف

 ةعكر ىلع رصتقي نمو اهلبق ام كل رتوت هلوق يف لاق اذيإو « اهلبق اب ةلصفم هانعم : تلق
 . ءيش اهلبق سیلو اهلبق ام هل رتوي فيك ةدحاو

 . سمخب وأ ثالثب رتوأ ءاش نمو ةعكرب رتوأ ءاش نم لاق هنأ يور :تلق نإف

 يف ةربع ال ةرقتسملا [ريغلا] تاولصلا نأل « اهرارقتسا لبق ناك هنأ ىلع لومحم وه : تلق

 رتويو نيتعكر لك نيب ملسي ناك - اهنع هللا يضر - ةشئاع لوق اذكو ءاهتاعكر دادعأ
 وأ عبسب رتوي ناك هنأ -اهنع هللا يضر- ةملس مأ نع ةجام نبا ىور امو « هضراعي«ةدحاوب

 . رتولا رارقتسا لبق ناك هنأ ىلع لمحيف مالك الو ميلستب نهنيب لصفي ال سمخب

 :ش ( يعفاشلا لاوقأ دحأ ) :م ةدحاو ةميلستب تاعكر ثالثب راتيإللا يأ :ش (اذهو ) :م

 . يعفاشلا لاوقأ دحأ اذهو هلوقب هيلإ راشأ انلوقك : لوألا : لاوقأ ةثالث هنع لوقنملا

 يلصي ينعي :ش ( نيتميلستب رتوي لوق يفو ) :م هلوقب هيلإ راشأ نيتميلستب رتوي : يناثلاو
 . نیتمیلستب ملسی هنکلو تاعکر ثالث

 . ةدحاو ةدعقو ةدحاو ةميلستب ثالث وأ ةعكرب رتوأ ءاش نإ رايخلاب وه: ثلاثلا لوقلاو

 وهو ثالثب وأ ةعكرب رتوأ ءاش نإ يعفاشلا دنعو « يخركلا رصتخمل هحرش » يف يرودقلا ركذو
 . ةرشع ىدحإب وأ عستب وأ عبسب وأ سمخب وأ لضفأ

 يعفاشلا بهذم قيقحت : تلق . كلام لوق نيتميلستب راتيإلا يأ :ش ( كلام لوق وهو ) :م

 ةرشع ىدحإيو عستبو عبسبو سمخبو ثالثبو ةعكرب لصحيو ةنس رتولا «ةضورلا» يف هركذ ام
 ىلع هرثكأ ىلع ةدايزلا زوجت الو ةرشع ثالشب هرثكأ : يناثلا ىلعو . حصألا ىلع رثكأ اذهف
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 ال هدعب : -هللا همحر - يعفاشلا لاقو . عوكرلا لبق ةثلاثلا يف تنقيو « هانيور ام امهيلع ةجحلاو

 هيلع - هنأ يور ام انلو . عوكرلا دعب ام وهو رتولا رخآ يف تنق - مالسلا هيلع- هنأ يور

 عوكر لا لبق تنق -مالسلا

 نأ هل نأ حيحصلاو ةلوصوم ثالشب رتوأف ةعكر ىلع داز نإف « هرتو حصي ملداز نإف حصألا

 لضفألا اذهف ثالثب رتوي نأ دارآ اذإو اهلبق يذلا يف رخآ دهشت هلو «ةريخذلا» ني ةدحاو دهشتي

 يناثلاو « لضفأ لصفلا اهحصأ هجوأ هيف مالسب اهلصو وأ نيمالسب اهلصو وأ نيمالسب اهلصف

 ام كلام بهذمو « لصولاف ةعامج اهالص ناك نإو لصفلاب ًادرفنم ناك نإ ثلاثلاو « لصولا

 رتولا « مهيواح» يف هركذ ام دمحأ بهذمو « ةنس يهو ةدحاو ةعكر رتولا مث رهاوج ا » يف هركذ

 ىندأو « ةرشع ثالث : ليقو « ةرشع ىدحإ هرثكأو ةعكر هلقأو بجي : ركب وبأ لاقو « ةنس

 . برغم اك مالسب ادرس وأ نيتميلستب ثالث لامكلا

 هانيور ام هيلإ ابهذ اميف كلامو يعفاشلا ىلع ةجحلا يأ :ش ( هانيور ام ام هيلع ةجحلاو ) :م

 لبق ) :م ةثلاثلا ةعكرلا يف يأ :ش ( ةثلاشلا يف تنقيو ) :م - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح نم

 رمع نباو بزاع نب ءاربلاو ىسوم يبأو دوعسم نباو يلعو رمع نع يكحم وهو :ش ( عوكرلا

 كلامو ىليل يبأ نباو ليوطلا ديمحو يناملسلا ةديبعو زيزعلا دبع نب رمعو سنأو سابع نباو

 نباو ينايتخسلا بويأ لاقو « ريبج نباو قيدصلا نع رذنملا نبا هاكحو « كرابملا نباو قاحسإو

 نبا لاق انلوقبو دودرم وهو « ةعدب رتولا يف تونقلا : لاق هنآ سواط نعو « نازئاج امه : لبنح

 . ةيعفاشلا نم حيرش

 لاق هبو هبهذم نم حيحصلا وهو عوكرلا دعب تنقي يأ :ش ( هدعب : يعفاشلا لاقو ) :م

 دعب نوكي نأ يغبني هباحصأ لاق نكلو « هيف يعفاشلا نع صن ال“ داشرإلا حرش» يفو «دمحأ

 هيلع - هنأ يور امل ) :م ريخأتلاو ميدقتلا نيب ريخي : يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو « عوكرلا

 لاق ةلفغ نب ديوس ثيدح نم هننس» يف ينطقرادلا هاور اذه :ش ( رتولا رخآ يف تنق -مالسلا

 هيلع- هللا لوسر تنق : نولوقي - مهنع هللا يضر - اًيلعو نامثعو رمعو ركب ابأ تعمس
 الو ثيدحلا اذه نيب حارشلا نم ًادحأ رأ ملو « "كلذ نولعفياوناكو رتولا رخآ يف -مالسلا

 يف ضيلو فنصملا مالك نماذه :ش ( عوكرلا دعب ام وهو ) :م ةباحصلا نم دحأ ىلإ هبسن

 . ثيدحلا

 نم ةعامج نع ثيدحلا اذه يور :ش ( عوكرلا لبق تنق - مالسلا هيلع - هنأ يور ام انلو ) :م

 ةجام نبا يئاسنلا هثيدح جرخأو - هنع هللا يضر - بعك نب يبأ نع مهنع هللا يضر ةباحصلا

 ناك يئاسنلا ظفلو « ةجام نبا ظفل اذه « عوكرلا لبق تنقيف رتوي ناك ةه هللا لوسر نأ » :هنع
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 ةنسلا عيمج يف تنقيو ‹ هرخآ وهف ءيشلا فصن ىلع داز امو

 ا
 « 4 نورفاكلا اهيأ اي لق :  ةيناثلا يفو « € ىلعألا كبر مسا حبس # ىلوألا يف ارقي ثالثب رتوي
 . «عوكرلا لبق تنقيو ٠ ( دحأ هللا وه لق $ : ةثلاثلا يفو

 «هفنصم » يف ةبيش يبأ نبا هثيدح جرخأو ٠ -امهنع هللا يضر - دوعسم نبا نعو

 نابآ هدنس يفو « عوكرلا لبق رتولا يف تنق - مالسلا هيلع - يبنلا نأ هنع « هننس »يف ينطقرادلاو

 هع تكسو هوحن بیطخلا جرخأو « كورتم شايع يبأ نبا

 : لاق هنع «ةيلحلا» باتك يف ميعن وبأ ظفاحلا هجرخو -امهنع هللا ىضر - سابع نبا نعو

 . بيرغ :لاقو « عوكرلا لبق اهيف تنق ثالثب -مالسلا هيلع -يبنلا رتوأ

 -يبنلا نأ هنع « طسوألا همجعم » يف يناربطلا هجرخأو - امهنع هللا يضر - رمع نبا نعو

 اًضيأ يناربطلا ىورو «عوكرلا لبق تونقلا لعجيو تاعكر ثالثب رتوي ناك » - مالسلا هيلع
 ناك : لاق دوسألا نعو « ثالثب رتوي ناك » - مالسلا هيلع - يبنلا نع « طسوألا همجعم ١ يف
 : ظفل يفو « عوكرلا لبق تنق رتولا يف تنق اذإو ةادخلا ةالص يف تنقي ال دوعسم نب هللا دبع

 «هفنصم » يف ةبيش يبأ نبا ىورو . عوكرلا لبق رتولا يف الإ تاولصلا نم ءيش يف تنقي ال ناك

 . عوكرلا لبق رتولا يف نوتنقي اوناك -مالسلا هيلع -يبنلا باحصأو دوعسم نبا نأ ةمقلع نع

 رخآ يف تنق نإ يعفاشلا هاور اًمع باوج اذه :ش ( هرخآ وهف ءيشلا فصن ىلع داز امو ) :م
 : تلق .هنايب نع تكسو : لمكألا لاق . هرخآ وهف ءيشلا فصن ىلع داز ام نأ هريرقتو « رتولا

 جات لاقو . عامجإلاب دارج اذه سيلو دهشتلا دعب ام وه يقيقحلا رخآلا نآل امكح رخآلا وه دارملا
 هانيور امو هدعبو عوكرلا لبق امل ًالمتحم نوكي هاور امو « عوكرلا لبق نوكي دق هرخآ نإ : ةعيرشلا

 نباو يعخنلاو نسحلاو دوعسم نب هللا دبع لوق وهو :ش ( ةنسلا عيمج يف تنقيو ) :م

 ريهامج لوق وهو يروثلا لاقو . لبنح نبا نع روصنم ةياورو « روث يبأو قاحسإو كرابملا
 نعو «ناضمر نم ريخألا فصنلا ىف الإ اهلك ةنسلا يف تنقي : ةداتق لاقو « يعفاشلا باحصأ
 . لاحب حبص الو رتو يف تنقي الو : رمع نبا

 نمحرلا دبع نب ديعس نع ديبز نع نايفس نع [۹۷۰] هجام نباو « [ ۲ : ]۱١۳۲ یئاسنلا هاور : حیحص (۱)

 . ًاعوفرم n بعك نب يبأ نع هيبأ نع ىزبأ نبا

 . )٤١/۳( يفهيبلا « (۳۲ /۲) ننسلا يف ينطقرادلا هاور (۲)

 . ]۲۳٠۳[ يزرجلا نبال ءافعضلا يف هتمجرت عجار . نابح نبا هفعض فافخلا ملسم نب ءاطع هيف : تلق (۴)
 هفعضو « ةقشب سيل : ينطقرادلا لاق . يذمرتلا سابع نب لهس هيف : (۳۸ /۲) عمجملا يف يمشيهلا لاق (6)

 . ةياردلا يف ظفاحلا
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 - مالسلا هيلع- هلوقل ؛ناضمر نم ريخألا فصنلا ريغ يف -هللا همحر- يعفاشلل اًئالخ

 . « لصف ريغ نم كرتو يف اذه لعجا» : تونقلا ءاعد هملع نيح يلع نب نسحلل

 يف هيف تونقلا يعفاشلا بهذم :ش ( ناضمر نم ريخألا فصنلا ريغ يف يعفاشلل اًقالخ ) :م

 هبهذم نم حيحصلاو « ةعامجلا لوقل ةنسلا عيمج يف : ليقو « ناضمر نم ريخألا فصنلا

 يف تنقي رخآ هجو انل :(ةضورلا» يفو «ناضمر نم يناثلا فصنلاب بابحتسالا صاصتخا
 يفو « ةنس ريخألا فصنلا يعفاشلا صنو ةنسلا عيمج يف تنقي هنأ هجوو « ناضمر رهش عيمج

 لاقو « بحتسي ليقو « ةهارك الب تنقي نأ زوجي : ليقف يعفاشلا باحصأ فلتخاو « راهنلا

 يف الإ تونق ال : موق لاقو « ناضمر نم ريخألا فصنلاب صتخي بابحتسالا : هباحصأ روهمج

 ةالص هلحمو بحتسم تونقلا كلام دنعو ناضمر نم لوألا فصنلا يف : موق لاقو «ناضمر

 ريخألا فصنلا يف تونقلاب لقي مل : يواحطلا لاقو « ةالص لك يف تنقي : موق لاقو . حبصلا

 . ثيللاو يعفاشلا الإ ناضمر نم

 يف كلامو دمحأو نيريس نباو يبأو يلع نع يور « ينخملا » يف ةمادق نبا ركذ : تلق

 . يعفاشلا لوق لثم ةياور

 يف اذه لعجا :تونقلا ءاعد هملع نيح - هنع هللا يضر - نسحلل -مالسلا هيلع- هلوقل ) :م

 - يلع نب نسحلا نع ءاروحلا يبأ نع ةعبرألا هجرخأ رتولا تونق ءاعد :ش ( لصف ريغ نم كرتو

 تونق يف ظفل يفو « رتولا يف نهلوقأ تاملك ةَ هللا لوسر ينملع»: لاق - امهنع هللا يضر

 ‹ تيطعأ اميف يل كرابو ‹ تيلوت نميف ينلوتو « تيفاع نميف ينفاعو تيده نميف يندها مهللا» : رتولا

 . « تيلاعتو انبر تكرابت٬ تيلاو نم انبر لذي ال هنإ « كيلع ىضقي الو يضقت كنإ « تيضق ام رش ينقو

 ءاروحلا يبأ ثيدح نم هجولااذه نمالإ هفرعن ال نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاق

 نم نسحأ اًيش تونقلا يف -مالسلا هيلع - يبنلا نع فرعن الو نابيش نب ةعيبر همساو يدعسلا

 . اذه

 « هنع تکسو ٤ هکر دتسم) يف مکاحلاو «هحیحص) يف نابح نباو « هدنسم » يف دمحأ هاورو

 يف يئاسنلا دازو - تيداع نم زعي الو - تيلاو دعب هتياور يف دازو « هننس» يف يقهيبلا هاورو

 .ملسو هيلع - يبنلا ىلع هللا ىلصو تيلاعتو [انبر] تكرابت - هتياور

 كرفغتسأ تنأ الإ هلإ ال٠: «اريبكًاولع نوملاظلا لوقيامع تيلاعت» : هلوق دعب ةياور ىفو

 انبر «اونمآ نيذلل ًالغ انبولق يف لعجت الو «نامإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا ابر « كيلإ بوتأو

 ديزي نع وهو . هنسحو ]٤١١[‹ يذمرتلا « ]۱٦٤۷[ ىئاسنلا « ۲۹۳1 دواد وبأ « [۹1۷] ةجام نبا هاور (۱)
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 ‹ نيمحارلا ريخ تنأو « انمحراو انل رفغاو ءانع فعاف وفعلا بحت وفع كنإ مهللا ٠ ميحر فوؤر كنإ

 ىلع تينثأ امك تنأ «كيلع ءانث يصحأ الو ‹ كطخس نم كاضربو « كباقع نم كوفعبذوعأ

 .«كسفن

 امأو « ءاعدلا اذهب تنقي نأ رتولا يف تناقلل بحتسملا نأ ثيدحلا اذهب انباحصأ لدتساو

 ‹ ثيدحلااذه يف دوجو هل سيلف - لصف ريغ نم كرتو يف اذه لعجا - هلوقب فنصملا لالدتسا

 ثيح يزارتألا اًصوصح اوتكس مهلك لب اذهل ضرعتي مل حارشلا نم ًادحأ نأ بجعلا لك يبجعف

 لدف «« كرتو يف اذه لعجا»: تونقلا ءاعد هملع نيح نسحلل - مالسلا هيلع - هلوق انل لوقي

 . هوحن لاق لمكألا كلذكو « تقو نود تقوب ديقي مل هنأل « ةنسلا عيمج نم تونقلا ىلع

 نتملا يف روكذملا - هنع هللا يضر - نسحلا ميلعت ثيدح انلو : «ةياردلا» بحاص لاقو

 ام نأ ىلع لدي بابلا يف ام ةياغ ثيدحلا نأل « ليلغلا ىور الو ليلعلا ىفش امهنم لك سيلو
 ىلع كلذ لدي الو -هنع هللا يضر - نسحلل - مالسلا هيلع - يبنلا هملع ام رتولا يف هب يعدي

 انل لدتساو « هيلع انل ةجح وه نوكي نأ مصخلا هب ىضري الو ةنسلا عيمج يف هتءارق بابحتسا

 نأ -هنع هللا يضر- بلاط يبأ نبا يلع نع ةعبرألا هجرخأ ثيدحب «قيقحتلا» يف يزوجلا نبا

 ‹ كطخس نم كاضرب ذوعأ ينإ مهللا» : هرتو رخآ يف لوقي ناك - مالسلا هيلع - هللا لوسر

 لاق .« كسفن ىلع تينثأ امك تنأ كيلع ءانث ىصحأ ال كنم كب ذوعأو « كتبوقع نم كتافاعمبو

 . نسح ثيدح : يذمرتلا

 عيمج يف هب تنقي ناک هنآ ىلع لدیف ماودلا يضتقي ناک نإ هب لالدتسالا هجو : تلق

 امهنآ - امهنع هللا يضر - دوعسم نباو يلع نع يورو ‹نايبلا هيلعف كلذ ريغ ىعدا نمو «ةنسلا

 . ننسلا رئاسك نامزألا ضعبب صتخي الف رتولا ننس نم تونقلا نألو «ةنسلا عيمج يف ناتنقي اناك

 سانلا عمج - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نأ نسحل ا نع دواد وبأ جرخأ : تلق نإف

 يف الإ مهب تنقي الو ناضمر ينعي رهشلا نم ةليل نيرشع مهب يلصي ناكف بعك نب يبأ ىلع

 نع ماشه نعاضيأ هجرخأو « هتيب يف ىلصو فلخت رخاوألا رشعلا ناك اذإف « يناثلا فصنلا

 يف تنقي ناكف ناضمر يف ينعي مهمأ بعك نب يبأ نأ هباحصأ ضعب نع نيريس نب دمحم

 ناميلس نب فيرط ةكتاع يبأ نع « لماكلا» يف يدع نبا جرخأو . ناضمر نم ريخألا فصنلا

 نم فصنلا يف تنقي مالسلا هيلع هللا لوسر ناك»: لاق - هنع هللا يضر - سن نع

 .«ناضمر

 . (۳۹ /۳) یربکلا ننسلا يف يئاسنلا « ۱۷١( /۳) مكاحلا « ۲٠١( /۱) دنسملا يف دمحأ (۱)

 . )۱۱۸/٤( يدع نبال لماکلا : فیعض (۲)
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 يفو -هنع هللا يضر - رمع كردي مل نسحلا نأل عاطقنا دواد يبأل لوألا قيرطلا يف : تلق

 وهو ةكتاع وبأ يدع نبا ثيدح ىفو « نافيعض ناقيرطلا : يوونلا لاقو . لوهجم يناثلا

 . هدانسإ حصي ال ثيدح اذه : يقهيبلا لاقو . فيعض

 يف الإ تنقي ال ناكو ناضمر يف مهمؤي ناك بعك نب يبأ : تلق نإف : يزارتألا لاقو

 .انيلع ةجح ىبأ لعف لعجت فيكف زوجي ال ىعفاشلا دنع ىباحصلا ديلقت : تلق « ريخألا فصنلا
 .. هانركذ ام صلخملا باوجلاو . يباحصلا دلقن انأل انيلع اذه دروي يعفاشلا : تلق

 ةباحصلا ةرضحب مؤي ناك اًيبأ نأل عامجإلاب لدتسن لب اًضيأ دلقن ال : تلق نإف اًضيأ لاق مث

 نأ نم يواحطلا هركذ ام ىلإ ىرت الأ عامجإلا ملسن ال : تلق عامجإلا لحم لحف ريكن ريغ نم
 . خلإ . . دعس نب ثيللاو يعفاشلا الإ دحأ هب لقي مل لوقلا اذه

 يور هنأ بيرق نع انركذ دق انأل « يبني امك نفلا اذه يف هعالطا مدع ىلع لدي اذه : تلق

 تونقلا ءاعد يف ءاج دقو « يعفاشلا نع يور امك كلامو دمحأو نيريس نباو يبأو يلع نع

 : عوكرلا دعب لوقي ناك مالسلا هيلع هنأ -هنع هللا يضر- رمع نع يورام اهنم ةريثك هوجو

 ‹ مهنيب تاذ حلصأو « مهبولق نيب فلأو ‹ تاملسملاو نيملسملاو ‹ تانمؤمللو نينمؤمللو انل رفغا مهللا»

 ‹ كليبس نع نودصي نيذلا « باتكلا لهآ نم ةرفكلا نعلا مهللا ٠ مهودعو كودع ىلع مهرصناو

 يذلا كسأب مهب لزنأو ‹ مهمادقأ لزأو ‹ مهتملك نيب فلاخ مهللا ‹ كئايلوأ نولتاقيو «كلوسر نوبذكيو

 .« كرفغتسنو كنيعتسن انإ مهللا «ميحرلا نمحرلا هللا مسب « نيمرجلا موقلا نع هدرت ال

 يفو « ٩ هلک ریخلا كيلع ينثنو « كيلع لكوتنو كب نمؤنو ‹ كرفغتسنو كيدهتسنو » : ةياور يفو

 هللا مسب ‹ كرجفي نم كرتنو علخنو ‹ كرفكن الو كركشنو ‹ كيلع لكوتن مث كيلإ بوتنو » : ةياور

 فاخنو كتمحر وجرن «دفحنو ىعسن كيلإو «دجسنو يلصن كلو « دبعن كايإ مهللا ميحرلا نمحرلا

 علخنو« كل عنخن » : (كرفكن الو» :هلوق دعب ةياور يفو « «قحلم رافكلاب كباذع نإ ٠ كباذع

 . عضاوتن لعفلا ريغ يف نونلاب عنخن ىنعمو

 لوق ىلع امأو « هدنع نآرقلا نم ناتروس امهنأ دوعسم نبا لوق ىلعف تونقلا يف ةيمستلا امأ

 ءاملعلا ةماع ذخأ هبو ءةيمستلا ىلإ ةجاح الف حيحصلا وهو نآرقلا نم اتسيل امهنإف بعك نب يبأ

 . هتءارق نع بنحجلاو ءاسفنلاو ضئاحلا بنتجي نأ طايتحالا نكلو

 حتفب -ءاروحلا نع - هلوقف نايبلا ىلإ ةجاتحملا ظافلألا نم ثيداحألا هذه يف ام ملكتنل مث

 نميف - هلوق . همساانركذ دقو « ةدودم [ فلأو] ةلمهم ءار اهدعبو واولا نوكسو ةلمهملا ءاحلا
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 4 نآرقلا نم رسيت ام اوؤرقاف) : ىلاعت هلوقل ؛ ةروسو بانكلا ةحتاف رتولا نم ةعكر لك يف أرقيو

 . ٠١( ةيآلا : لمزملا)

 ىلع ةلادلا ظافلألا رئاس يف كلذكو عمجلا نونب اندها مهللا يورو « باطخلا ىلع ةلادلا ظافلألا

 . قوأ لصألا ىلعو «قرم لاو يقي ىقو نم هلصأو « ينظفحا يأ - ينقو - هلوق . دارفإلا

 نمو يأ ءهلعاف - تيلاو نم -و ءايلا حتفب - لذي ال - هلوق « نأشلا نأ يأ هنأ - : هلوق

 - هلوق ‹«تمظاعت يأ - تکرابت - هلوق . ًارصان اًظفاح اًيلو هل تنک نم لذیال ینعملاو « هتيلاو

 لمعلا يف عرش يأ « برضي برض باب نم ةلمهملا لادلاب - دفحنو - هلوق «انبر يأ - انبر
 دلولا دلو «حاحصإلا» يفو دفاح عمج مدخلا ةدفحلاو لمعلاو ةمدخلا دفحلا لصأو « ةمدخلاو

 ةدفحلا دوعسم نبأ نعو ءوطخلا ةبراقم دفحلا لصأ : يعمصألا لاقو . مودخم يأ دوفحم لجرو

 حتفب - قحلم - هلوق . هتالص دسفت ةمجعملا لاذلاب ذفحنو لاق ولو« يفاكلا» يفو « راصنألا

 . حصفأ رسكلاو اهرسكو ءاحلا

 ةبجاو رتولا نم ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق :ش ( باتكلا ةحتاف رتولا نم ةعكر لك يف أرقيو ) :م

 يبأ دنع امأو « لفن هنألف مهعم نمو يعفاشلا دنعو دمحمو فسوي يبأ دنعامأ « عامجإلاب

 :ش ( ةروسو ):م طايتحالل هلك يف اهأرقيف ةهبش هيفو دحاولا ربخب هتوبثل ابجاو ناك نإو ةفينح

 . ةنيعتم ريغ ةقلطم ةروس ًأرقيو يأ

 ( نورفاكلا اهبأ اي لق ] ةيناثلا يفو 4 هانلزنأ انإ # ىلوألا يف أرقي هنإ : يعفاشلا لاق امك
 4 ىلعألا كبر مسا حبس ىلوألا يف أرقي هنأ ةيعفاشلا بتك يفو ( دحأ هللا وه لق  [ةثلاثلا يفو

 ىلاعت هلوقل ) :م هلوقب نيعتت ال ةروسلا نأ فنصملا نيب دقو « كلذك أرق - مالسلا هيلع -هنأل

 بلقني ةروس هيف نيع ىتم رسيتلا اذهو « ٠١( ةيآلا : لمزملا ) :ش ( 4 نآرقلا نم رسيت ام اوؤرقاف#

 تقوتي ملو ةبوتكملا ةجرد ىلع وبرت ال رتولا ةجرد نألو « هريغو رتولا يف ةماع ةيآلاو رسعلا ىلإ
 صصخو « عومجلملا يف هركذ اذك انبهذمك كلام بهذمو .اذه اذكف ةحتافلا ىوس ءيش اهيف

 ( دحأ هللا وه لقب # رتولاو ( نورفاكلا اهيأي لقب > ةيناثلاو ‹ حبسب ىلوألا « ةنوعملا » يف يضاقلا
 . ةفينح يبأ لوق وهو :« ةريخذلا» يف لاقو دمحأو يعفاشلا لاق هبو نيتذوعملاو

 امأو «نيتذوعملاو  دحأ هللا وه لقب % رتولا ىف أرقا كلام نعو « طلغ هنع هلقن :تلق

 هيلع هللا لوسر نأ ةشئاع نع ةجام نبا ىور اب كلذ يف اوجتحاو ٠ ءيش هيف ينغلبي ملف عفشلا
 « ( نورفاكلا اهيأ اي لق : ةيناثلا يفو ( ىلعألا كبر مسا حبس > : ىلوألا يف ارقي ناك مالسلا

 . نيتذوعملاو ( دحأ هللا وه لق # : ةثلاثلا يفو

 كبر مسا حبس > ب رتوي مالسلا هيلع هللا لوسر ناك لاق بعك نب يبأ نع دواد وبأ یورو
 اهيأ اي لق# اورفك,نيذلل لقب دارأ : تلق «دمصلا دحاولا هللاو « اورفك نيذلل لقو ىلعألا
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 ال» : - مالسلا هيلع - هلوقل ؛ تنقو هيدي عفرو تفلتخا دق ةلاحلا نأل ؛ ربك تنقي نأ دارأ نإو

 .تونقلا اهنم ركذو « نطاوم ةعبس ېف الإ يديألا عفرت

 .(دحأ هللا وه لق و € نورفاكلا اهيأ اي لق # امهتياور يفو < 7جام نباو

 كربتي نكلو نييعتلا اهنم مهفي ال : تلق . تبثي ال اذه يف ةشئاع ثيدحو : ةمادق نبا لاقو

  .ةبظاوملا قيرطب كلذ لعفي مل اذإ يزارتألا لاقو « اتسح ناكل اهأرقف اهب

 تبقت ال هتبظاوم نأل « ال وأ اهيلع بظاو ءاوس اتسح نوكي كربتلا هدصق ناك اذإ : تلق

 ًأرق ولو « اهعم ةروسو باتكلا ةحتافب رتولا نم ةعكر لك يف أرقي هنأ يباجيبسألا ركذو « بوجولا
 امهصصخ لب اًمتح اهري ملو ةحتافلا عم ( دحأ هللا وه لق و « نورفاكلا اهيأ اي لق و حبسب هيف

 . اًتسح ناك اًنايحأ كلذ لعف نإ « ةفحتلا» يفو . هركي ال - مالسلا هيلع - يبنلاب ءادتقالاو كربتلل

 ‹ ربك ةثلاثلا ةعكرلا يف ةءارقلا نم غرف اذإ رتولا يلصم ينعي :ش (ربک تنقی نآ دارآ اذإو ) :م

 . تونقلا يف ذحأ مث ربك عوكرلا لبق تنق اذإ : دمحأ لاقو . يعفاشلا باحصأ ضعبل اًقالخ

 ةءارقلا نم غرف اذإ ناك هنآ - هنع هللا يضر - رمع نع يور دقو « ةمادق نبال « ينغملا» يف لاق

 يف ةريبكت ةفينح وبأ داز : لاق هنأ ينزملا نع لقنو « عكري نيح ربكي عوكرلا دعب تنقي نمو « ربك
 كلذ نإف « هنم أطحخ اذه عطقألا رصن وبأ لاقو « هسايق اهيلع لد الو ةنسلا يف تبثت مل تونقلا

 راشأو « اًضيأ هيلع لدي سايقلاو - مهنع هللا يضر- بزاع نب ءاربلاو رمع نباو يلع نع يور

 ناك هنأل « تفلتخا دق يلصملا ةلاح نأل يأ :ش ( تفلتخا دق ةلاحلا نأل ):م هلوقب فنصملا هيلإ

 ةالصلا يف ريبكتلاو « ناتفلتخم ناتلاحلاو تونقلا ةءارق ةلاح ىلإ لقتني مث نآرقلا ةءارق ةلاح يف

 .دوجسلا ىلإ ةموقلا نمو عوكرلا ىلإ مايقلا نم لاقتنالا لاح يف امك عورشم ةلاحلا فالتحخا دنع

 ريبكتلل لمكم ءانثلا : تلق . ةلاحلا فالتخال ةءارقلاو ءانثلا نيب ربكي نأ ىغبتي ناك :تلق نإف

 تبث ديلا عفر نألو « ةدح ىلع مكحب درفيف بجاوف تونقلا امأو « ءانث هنوكل هسناجي هنأل

 . نيديعلا تاريبكتو حاتتفالا ةريبكت يف امك ريبكت الب عورشم ريغ هنأو نآلا يتأي يذلا ثيدحلاب

 يف يعفاشللو « مصألل امالعإ حاتتفالا ةريبكت يف امك هدي عفر :ش ( تنقو هيدي عفرو ) :م

 يف هركذ ام امهرهظأو «طيسولا» يف هركذ عفرلا امهدحأ «ناهجو تونقلا يف نيديلا عفر

 مامإو لافقلا رايتخا وهو يعازوألاو دعس نب ثيللاو كلام لاق هبو « عفري ال هنأ“ بيذهتلا»

 هلوقل ):م حسي ال هنأ امهحصأ «بيذهتلا» يف ههجو امهب حسي له عفري هنإ :انلق ولو « نيمرحلا

 هيدي عفر يأ [ «هيدي عفر» هلوقل ليلعتلا] :ش (« نطاوم ةعبس يف الإ يديألا عفرت ال» : -مالسلا هيلع-

 نع غارفلا دعب رتولا نم ةثلاثلا ةعكرلا نأ ىلع لدي روكذملا ثيدحلاو « تنق مث ةءارقلا نم هغارف دعب



 ةعبسلا نم -مالسلا هيلع - ركذ يأ :ش (تونقلا اهنم ركذو ) :م هلوقب هيلإ راشأ نيديلا عفر ةءارقلا
 هيف اب ةالصلا ةفص باب يف ثيدحلا مدقت دقو . تونقلا ةريبكت دنع يديألا هيف عفرت يتلا ةروكذملا

 رازبلاو اقلطم يراخبلا هاور اميف تونقلا ركذ هيف سيل هنأ كانه انركذ دقو « ىفوتسم مالكلا نم

 ءانب انه اه هب لدتساو « بيرغ اًقلطم اذكه] هركذ اميف عقو تونقلا ةريبكت ركذ اغنإو يناربطلاو

 انه اه مالكلا لاطأ يقانغسلا نأ ريغ حارشلا نم دحأ هيلع هبني ملو كانه فنصملا [ هركذ ام ىلع

 انلو : لاقف هريغو فنصملا هركذ ام ىلع همالك رثكأ ينب روكذملا ثيدحلا ةيفيك نع شيتفت ريغ نم
 نأ روهشملا ثيدحلا وهو هلوق ىلإ امكاحت - مالسلا هيلع - هللا لوسر لعف يف تفلتخا امل راثآلا نأ
 ةثالشلا امأ ‹ جحلا يف ةعبرأو ءةالصلا يف ةثالث « نطاوم عبس يف الإ يديألا عفرت ال» : لاق ةي يبنلا

 افصلا دنعو« رجحلا مالتسا دنعف ةعبرألا امأو تونقلا ةريبكتو « نياديعلا تاريبكتو « حاتتفالا ةريبكتف

 هركذ ام رخآ ىلإ عبسلا نع جراخ هيف عزانتملاو ء«نيماقملا دنعو نيترمجلا دنعو « نيفقوملا يفو « ةورملاو

 . فنصلا

 وهو - هلوق يفو « هنم سأرلا عفردنعو عوكرلا دنع نيديلا عفر هيف عزانتملاب دارأ : تلق

 يف سيل تونقلا ةريبكت دنع نيديلا عفر "”(لعف) كلذ انملس نئلو « رظن -روهشملا ثيدحلا
 . ةالصلا ةفص باب يف ينعأ انه اه لاق مث « ةالصلا ةفص باب يف انركذ امك روكذملا ثيدحلا

 نيديلا عفر هجو امف ةعبسلا عضاوملاب [روكذملا] ثيدحلا يف نيديلا عفر رصح دعب : تلق نإف
 . ءاعد لک دنع

 . رتولا : لاقف «رتولا باب يف اذه باوج ركذي : تلق

 ركذ هنأل ةعبسلا عضاوملا هذه يف يديألا عفر زاوج راصحنا يضتقي ثيدحلا اذه : تلق نإف

 ىتح ةرورض ةمرحلا مومع تحت اهءارو يقبف ةعبسلا عضاوملا هنم ىنثتسا مث اًَماع عفرلا ةمرح

 ةفص باب يف باتكلا يف ركذ ام ىلعو عوكرلا دنع نيديلا عفر ةمرح ىلع انباحصأ هذهب لدتسا
 عضاوم يف مهيديأ نوعفري مهنإف اذه فالخ ىلع ةمئألا لمع مث ةعبسلا ءارو اميف اهنوكل ةالصلا

 دجو هنأ هصخلم اب اذه نع باجأو ؟ ههجو امف ةعبسلا عضاوملا نم يه نكت مل نإو اهلك ةيعدألا

 وعدي ماق نإ يأ ةرشع ءاعدلا بادآ : لاق هنأ « صلختسملا » هباتك يف يدنقرمسلا ديسلا نع ةياور

 ميرك يبيح مكبر نإ» : مالسلا هيلع يبنلا لاق «هيطبإ ضايب ىري ثيحب هدي عفريو ةلبقلا لبقتسي
 يف ركب يبأ نب دمحم مالسإلا نكر هركذ اذكو «(ًارفص اهدري نأ هدي عفر اذإ هدبع نم يحتسيف

 ىلإ هيدي عفريو هسفنل ءاعدلاب ًادبيو ةريثك طئارش هركذ دعب ءاعدلا ننس لضف يف مالسإللا ةعرش

 « طوسبملا» يف ةياور هجو ىتح اذهب عنقي ملو ههجو يلي امم هيفك نطاب لعجيو نيبكنملا

 .اذک (۲) . هجیرخت مدقت : فیعض(۱)
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 يضر- دوعسم نبا یور امل «رجفلا يف - هللا همحر- يعفاشلل اًقالخ« اهريغ ةالص يف تنقي الو
 ‹ هك رت مث ارهش رجفلا ةالص يف تنق -مالسلا هيلع- هنأ -هنع هللا

 عفر نأل « هيعبصأب راشأ ءاش نإو «ءاعدلا يف هيدي عفر ءاش نإ : لاق هنأ فسوي يبأ نع طيحملا»و
 يف يديألا عفر نأ ملعاو « ةعبسلا عضاوملا كلت نم سيل ءاقستسالاو ةنس ءاعدلا يف اندنع ديلا

 ىلع يديألا عفرت ال يأ راصحنالا هجو ىلع ثيدحلا نم ركذ ام دجو مث . زئاج عضاوملا كلت ريغ
 يف عفرتل اغنإ عضاوملا رئاس يف امأو «عضاوملا هذه يف الإ ىدهلا ةنس يه يتلا ةيلصألا نتسلا هجو
 باوجلا اذه : تلق .ىدهلا ةنس ىلع ال راثآلاب عابتالاو بابحتسالاو بادآلا نم هنأ ىلع ءاعدلا
 «ًالالض نوكي اهكرتف ىدهلا ننس نم ناك اذإ ةعبسلا عضاوملا يف يدايألا عفر نأل صلخم ريغ
 . كلذب دحأ لقي ملو اعدتبم نوكي اهكراتو

 ‹« ةبغر ءاعد«ةعبرأ ءاعدلا : لاق -هنع هللا ىضر- ةيفنحلا نب دمحم نع طوسبملا» يفو

 ءامسلا وحن هيفك نوطب لعجي ةبغرلا ءاعد يفف « ةيفخ ءاعدو « عرضت ءاعدو] « ةبهر ءاعدو
 دقعي عرضتلا ءاعد يفو «ءيشلا نم ثيغتسملاك ههجو ىلإ هيفك رهظ لعجي[ ةبهرلا ءاعد يفو

 يف ءرملا هلعفي ام ةيفخلا ءاعدو « ةبابسلاب ريشيو «ىطسولاو ماهبإلاب قلحيو رصنبلاو رصنخل ا
 ةالصلا حاتتفا دنع ةلبقلا هيفك نطابب لبقتسي «ءالمإلا» يف فسوي وبأ لاق اذه ىلعو «هسفن

 ىلع يديألا عفر دنع ءامسلا هيفك نطابب لبقتسيو « ديعلا تاريبكتو رتولا تونقو رجحل ا مالتساو
 . ةبغرلا ءاعدب فقاوملا هذه يف وعدي هنأل نيترمجلا دنعو عمجبو تافرعبو ةورملاو اصلا

 :م ةالصلا رابتعاب ريمضلا ثنأ « رتولا ريغ يف يأ :ش ( اهريغ ةالص يف تنقي الو ) :م
 ‹« كلام لاق هبو عوكرلا دعب رجفلا ةالص يف تنقي نأ ةنسلا هدنعف :ش ( رجفلا يف يعفاشلل اًقالخ)
 رصن وبأ لاقو . شويجلل نوعدي ةمئألل تونقلا نأ دمحأ نعو « لبق تنقي لاق هنأريغ
 ‹« نيملسملاب ةثداح تثدح نإ تاولصلا ةيقب يفو ةنس رجفلا يف تونقلا : يعفاشلا لاق : يدادغبلا

 دقو رجفلا ةالص يف عوكرلا دعب تونقلا ناك اًضيأ : رصن وبأ لاقو . نالوق هلف ثدحي مل نإو
 نمل هللا عمس لوقي هنأ ليلدب ءاعدلا لحم عوكرلا دعبام : ليق نإف : لاق . اهيف تونقلا خسن

 عوكرلاو ةءارقلل لحم هنأل ىلوأ عوكرلا لبق ام هل ليق . ءاعد هنأل تونقلل الحم ناكف « هدمح
 دوعسم نبا فحصم ىف هنأ ركذ دقو «نآرقلا هبشي تونقلا ءاعدو « ةءارقلل الحم سيل هدعب امو

 ناكف قوبسملا قح يف ةعكرلا زارحإ هيدقت يف نألو « هبشأو هب ىلوأ عوكرلا لبق ام ناكف « يبأو
 . ىلوأ

 مث ًآرهش رجفلا ةالص يف تنق - مالسلا هيلع - هنأ - هنع هللا يضر - دوعسم نبا ىور امل ) :م

 ىف ىناربطلاو« هدنسم)» ىف [رازبلا ]هاور « ىعفاشلا ىلع انل ةجح ثيدحلااذه :ش ( هكرت

 يضاقلا كيرش ثيدح نم مهلك «راثآلا» يف يواحطلاو «هفنصم» يف ةبيش يبأ نباو «همجعم»
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 هيلع -لوسر تنقي مل : لاق هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع باصقلا نوميم ةزمح يبأ نع

 . هدعب الو هلبق تنقي مل هكرت مث آرهش الإ حبصلا يف -مالسلا

 ناكو ًادحاو ًارهش ناك امنإ حبصلا يف هللا لوسر تونق نأ ىلع لدي هنأ هب لالدتسالا هجو

 انث يمدقملا دواد يبأ نبا انث : يواحطلا لاقو . خسن مث ناك هنأ ىلع لدف هكرت مث ماوقآ ىلع وعدي

 تنق :لاق دوعسم نبا نع ةمقلع نع ميهاربإ نع[ باصقلا نوميم] ةزمح وبأ انث رشعم وب
 ال دوعسم نبا ناكو تونقلا كرت مهنع يهن املف «ناوكذو ةيصع ىلع وعدي ًارهش ةا هللا لوسر

 ناك اغنإ ناك يذلا ةَ هللا لوسر تونق نأ ربخي دوعسم نبا اذهف : لاق مث « هب هتالص يف تنقي

 دعب نم وه نكي ملف « اخوسنم تونقلا راصف كلذ كرت ناك دق هنأو « هيلع وعدي ناك نم لجأ نم

 -رمع نب هللا دبع -مالسلا هيلع- هللا لوسر نع اًضيأ ىور نم دحأ ناكو تنقي ةَ هللا لوسر

 مالسلا هيلع هللا لوسر ىلع لزنأ ىتح كلذ خسن لجو زع هللا نأ مهربخأ مث -امهنع هللا يضر

 « (۱۲۸ ةيآلا : نارمع لآ ) € نوملاظ مهنإف مهبذعي وأ مهيلع بوتي وأ ءيش رمألا نم كل سيل > :

 ناكو - مالسلا هيلع- هللا لوسر دعب تنقي وه نكي ملف اًضيأ اخوسنم رمع نبا دنع كلذ راصف

 نمحرلا دبع -مالسلا هيلع - هللا لوسر نع تونقلا هنع ىور نم دحأ ناكو تنقي نم ىلع ركني

 نو «هيلع وعدي ناک نم ىلع ءاعد هللا لوسر هب تنقی ناک [ام] ناب هثیدح يف ربخآأف رکب يب نبا
 يفف «ةيآلا 4 مهبذعي وأ مهيلع بوتب وأ ءيش رمألا نم كل سيل # :هلوقب كلذ خسن لجو زع هللا

 . رجفلا يف تونقلا كرت بوجو اًضيأ كلذ

 - يبنلا دعب حبصلا يف تنقي ناك هنأ -هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع تبث [دق]: تلق نإف

 امالك هيف طسبف كلذ يقهيبلا ركنأ اذكو « تونقلا ةلمحل ةخسان ةيآلا نوكت فيكف - مالسلا هيلع

 اهنأل ريشكب ةيآلا لوزن دعب يهو ربيخ هوزغ يف ملسأ ةريره وبأو : لاقف « « ةفرعملا» باتك يف
 . هتافو دعبو -مالسلا هيلع - هتايح يف تنقي ةريره وبأ ناكو « دحأ يف تلزن

 لعف نم ملعام ىلع لمعي ناكف « ةيآلا لوزنب ملعي مل ةريره وبأ نوكي نأ لمتحي : تلق

 الأ ١] كلذ فالخب هدنع تبثت مل ةجحل ا نأل ‹« تام نأ ىلإ هتونقو -مالسلا هيلع- هللا لوسر

 ‹ ةيآلا لوزنب املع امل -امهنع هللا يضر- ركب يبأ نب نمحرلا دبعو رمع نب هللا دبع نأ [ ىرت
 . كلذ كرت لعفي ةا هللا لوسر ناك ام اخسان اهنوكي املعو

 هيلع- يينلا نأ بزاع نب ءاربلا نع يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم ىور : تلق نإف

 ةزمح وأ هيقو ‹ )۲٠١/۲( ىربكلا ننسلا يف يقهيبلاو « )٠٤٤/١( راثآلا حرش يف يواحلططلا هاور (1)

 هكرت « تابثألا ثيدح هبشي ال ام تاقثلا نع يوري « مهولا ريثك أطخلا شحاف ناك : نابح نبا لاق . باصقلا
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 دواد وبأو ملسمو يراخبلا ىورو « برخغملا ةالصو حبصلا ةالص يف تنقي ناك - مالسلا

 ةريره وبأ ناكف - مالسلا هيلع - هللا لوسر ةالص نبرقأل هللاو : لاق ةريره يبأ نع« يئاسنلاو

 نينمؤملل وعديف حبصلا ةالصو ةرخآلا ءاشعلا ةالصو رهظلا ةالص نم ةريخألا ةعكرلا يف تنقي

 «انيب ام ىلع خسن دق ضرفلا تاولصلا يف تونقلا نم ءاج ام لك : تلق . نيرفاكلا نعليو

 نوكرتيو ثيدحلا ضعبب نولمعيف برغملا يف تونقلا نوري ال مهو اذهب ةيعفاشلا لدتست فيكو
 . مكحتاذهو هضعب

 نع سن نب عيبرلا نع يزارلا رفعج وبأ انربخأ «٠ هفنصم» يف قازرلا دبع ىور : تلق نإف
 نمو ءايندلا قراف ىتح رجفلا يف تنقي - مالسلا هيلع - هللا لوسر لاز ام : لاق: كلام نب سنأ

 نع يزارلا رفعج وبأ انربخأ «هدنسم» يف هيوهار نب قاحسإو « هننس » يف ينطقرادلا ةياور هقيرط

 ىلع وعدي ًارهش - مالسلا هيلع-هللا لوسر تنقأ : كلام نب سنأل لجر لاق : لاق سنأ نب عيبرلا

 - مالسلا هيلع- هللا لوسر لاز ام : لاقو « كلام نب سنأ هرجزف لاق ٠ برعلا ءايحأ نم يح

 يف موقلا ةيمست هكرت ينعي - هكرت مث - هلوقو قاحسإ لاق « ايندلا قراف ىتح رجفلا يف تنقي
 هنتمو هدنسب مكاحلا نع يقهيبلا هاورو « هححصو « هكردتسم» يف مكاحلا اورو” ءاعدلا
 . ٤ هننس» يف اهركذ سنا نع دهاوش هلو : لاق « هنع تکسو

 رفعج وبأو « مهثيداحأ دوجأ ثيدحلا اذه «قيقحتلا ىلع حيقنتلا» بحاص لاق : تلق

 وهف حص نإو : لاق ‹ «ينيدملا ىسوم يبأل تونقلا » باتك يف قرط هلو ةعامج هقثو يزارلا

 ظفل تونقلا نإف ءةالصلا يف لوطي لاز ام هنأ ىلع وأ لزاونلا يف تنقي لاز ام هنآ ىلع لومحم

 ةمأ ناك ميهاربإ نإ :ىلاعت هللا لاق « كلذ ريغو توكسلاو عوشخلاو مايقلاو ةعاطلا نيب كرتشم

 (۹ةيآلا : رمزلا ) (ليللا ءانآ تناق وه نمأ# : ىلاعت لاقو ٠ ١١(. ةيآلا : لحنلا)  اًقينح هلل اتناق

 : نارمع لآ ) 4 يتنقا ميرم اي  :لاقو ١١( ةيآلا : بازحألا) (هلل نكنم تنقي نمو : لاقو «

 :ةرقبلا) € نوتناق هل لك» : لاقو .(۲۳۸ ةيآلا : ةرقبلا ) ( نيتناق هلل اوموقو  :لاقو « ٤۳( ةيآلا

 روكذملا ثيدحلا فعض يزوجلا نباو « «تونقلا لوط ةالصلا لضفأ » : ثيدحلا يفو < ١١١( ةيالا

 همسا : يزارلا رفعج وبأ لاق « حصي ال ثيدح اذه : لاقو «ةيهانتملا للعلا» يفو « «قيقحتلا» يف

 سيل : دمحأ لاقو « ىطخي ناك : ىیحي لاقو « طلخي ناك ینیدملا نبا لاق ناهام نب یسیع

 نع ريكانم اب درفني ناك : نابح نبا لاقو ًاريثك مهي ناك : ةعرز وبأ لاقو « ثيدحلا يف يوقلاب

 نع يور اب ضراعم وهو : لاق هنأ الإ هنع تكسو ٠ راثآلا حرش» يف يواحطلا هاورو «ريهاشملا

 . هكرت مث برعلا نم ءايحأ ىلع وعدي ًارهش تنق اغإ - مالسلا هيلع - هنأ سنأ

 ريغ نمو قازرلا دبع قيرط نم (۳۹ /۲) ننسلا يف ينطقرادلا « ١٠١(٤۹٦٤1[ /۳) فنصملا يف قازرلا دبع (1)

 هقیرط .
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 زيزعلا دبع نب دمحم نب هللا دبع انث ««همجعم)» يف يناربطلا هاور ام اًضيأ هضراعيو : تلق

 تنقي ملف نيرهش كلام نب سنأ دنع تنك : لاق يواحطلا دقرف نب بلاغ انث خورف نب نابيش انث

 يبأ نب دامح نع ةفينح وبأ انربخأ «راثآلا» هباتك يف نسحلا نب دمحم ىورو « ةادخلا ةالص يف

 ء ايندلا قراف ىتح رجفلا يف اًتناق - مالسلا هيلع - يبنلا ري مل : لاق يعخنلا ميهاربا نع ناميلس

 : ماسقأ ةعبرأ ىلع ةيعفاشلا ثيداحأ : « قيقحتلا» يف يزوجلا نبا لاقو

 هنأ تبث هنأل ‹ هيف عازن ال اذهو تنق - مالسلا هيلع - هللا لوسر نأو قلطم وهام : اهنم

 . انتلدأب ارهش هلعف ىلع هلمحيف ] حبصلا ةالص يف تنق هنأب ديقم : يناثلاو

 هاور . برخغملاو حبصلا ةالص يف تنقي ناك يبنلا نأ بزاع نب ءاربلا نع يور ام : ثلاثلا

 - مالسلا هيلع - يبنلا نع ىوري ال :دمحأ لاقو « دمحأو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم

 . ثيدحلا اذه ىف الإ برغملا ىف تنق هنأ

 نآلا هانركذ دقو «« هفنصما» يف قازرلا دبع هاور ام وحن « مهتجح يف حيرص وهام : عبارلا

 . هبصعت اهيف رهظأ ثيداحأ تونقلا ىف هفنص يذلا هباتك ىف بيطخل ا دروأ دقو : لاق

 هيلع - هللا لوسر لاز ام : لاق كلام نب سنأ مداخ هللا دبع نب رانيد نع هجرخأ ام : اهنمف

 ‹ ثيدحلااذه يف حدقلا نع هتوكسو لاق ‹ تام ىتح حبصلا ةالص يف تنقي - مالسلا

 رانيد : نابح نبا لاق « لطاب هنأ ملعي هنأل « نيد ةلقو ةدراب ةيبصعو ةميظع ةحاقو هب هجاجتحاو

 اًبجعاوف « اهيف حدقلا ليبس ىلع الإ بتكلا يف اهركذ لحي ال ةعوضوم ءايشآ سنأ نع يوري
 دحأ وهف بذك هنأ ىري وهو اًئيدح ىلع ثدح نما : « نيحيحصلا » يف عمس امأ بيطخلل

 يف تنقي لزي مل -مالسلا هيلع - يبنلا نأ سنأ نعاهلك ىرخأ ثيداحأ هل ركذ مث ««نيبذاكلا

 الف تبرطضاو سنآ نع ثيداحألاو راثآلا تفلتخا تلق .اهديناسأ يف نعطو تام ىتح حبصلا

 . ةجح اذه لثم موقي

 ريثك ًأطخلا شحاف ناك :نابح نبا لاق «باصقلا ةزمح وبأ هيف فنصملا ثيدح : تلق نإف

 . نیعم نب ییحیو دمحأ هکرتو «تابثألا ثيدح هبشي ال ام تاقثلا نع يوري مهولا

 نئلو «هلوقياميف عزاني ال ذبهج مامإ وهو هثيدحب لدتسا ثيح يواحطلا هب يضر :تلق
 ام اهنم ءءاش ام هللا اهعدويو هيوقي ءاًميعض اهضعب ناك نإو ىرخأ ثيداحأ تدرو دقف انملس

 عتام نب هللا دبع نع نمحرلا دبع نب ةسبنع نع ىلعي نب دمحم نع ٠ هننس » يف ةجام نبا ىور
 ةالص يف تونقلا نع ىهن - مالسلا هيلع -هللا لوسر نأ -اهنع هللا يضر- ةملس مأ نع هيبأ نع
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 ةإك هللا لوسر تلق ام ةعدبل هنإ : لاقف تونقلا ركذ هنأ رمع نبا نع يورام : اهنمو . حبصلا
 : يبهذلا لاقو «فيعض وهو : يقهيبلا لاقو «هنع برح نب رشب هاور « هکرت مث دحاو رهش ريغ
 كلام يبأ نع ةجام نباو يئاسنلاو يذمرتلا هاور ام : اهنمو . يئاسنلا هب جتحاو هآوق مهضعبو

 ركب يبأ فلخو - مالسلا هيلع - هللا لوسر فلخ تيلص دق سيلأ تبأ اي : تلق «يعجشألا
 كلام وبأو « ثدحم ينباي : لاقف ؟رجفلا يف نوتنقياوناكف :تلق «ىلب :لاق ؟رمعو
 هريغ نم هظفح ام يعجشألا قراط : يقهيبلا لاق « ميشأ نب قراط هيبأ نع ىور . يعجشألا
 نوكرتيو نوتنقي اونا مهنأ ىلع لدي لب « امهنيب ةافانم ال : يبهذلا لاقو «هل مكحلاف هظفح تلق
 . يذمرتلا هححص قراط ربخو دقعلا ماود يعدتسي ال ناك اذإ

 تنقي ملف «حبصلا [ةالص] رمع نبا عم تيلص : لاق زاجم يبآ نع يقهيبلا هاور ام : اهنمو
 نبا نع حيحص اذه : يبهذلا لاق « انباحصأ نم دحأ نم ظفحأ ام : لاقف ! تنقت ال :هل تلق مث
 لاقو كلذ ةموادم كرت ىلع لدي هظفحي مل[. . .] رثألاب هئانتعاو هتعباتم طرف عم هنوكو « رمع
 «تبثأو ظفخ نم ةياور يف حدقي ال ننسلا ضعب نع هتلفغ وأ ةباحصلا ضعب نايسن : يقهيبلا
 ناكو « اًمئاد حبصلا ةالص ىلع رمتسي هنأل ليحتسم اك كلذل رمع نبا نايسن : يبهذلا لاقو

 . عابتالا ديدش هيبحاصو -مالسلا هيلع - يبنلل امزالم

 بهذف ءرجفلا تونق يف سانلا فلتخا“ خوسنملاو خسانلا» هباتک يف يمزاحلا ركذ :تلق نإف

 ءافلخلا نع كلذ يورف « انموي ىلإ راصمألا ءاملع نم مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا رثكأ هيلإ

 دبعو «يرعشألا ىسوم يبأو «بعك نب يبأو رساي نب رامع مث ةباحصلا نم مهريغو ةعبرألا
 نب سنأو «بزاع نب ءاربلاو ةريره يبأو «سابع نب هللا دبعو «قيدصلا ركب يبأ نب نمحرلا
 نمو - مهنع هللا يضر- ةشئاعو نايفس يبأ نب ب ةيواعمو« يدعاسلا دعس نب لهسو «كلام

 نمو . غئاصلا عفار وبأو « يدهنلا نامشع وبأو « ةلفغ نب ديوسو « يدراطعلا ءاجر وبأ نيمرضخملا

 ماشهو « نامشع نب نابأو « نيريس نب دمحمو «نسحلاو «بيسملا نب ديعس : نيعباتلا

 ةديبعو «ينايتخسلا بويأو « ميثخ نب عيبرلاو ريمع نب ديبعو«سوواطو«ةداتقو

 دبع نب رمعو «ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو «نامشع نب دايزو ءريبزلا نب ةورعو «يناملسلا
 ملعلا لهأو ءاهقفلا نم ةفئاط مهفلاخو : لاق مث ءاهقفلا نم ةعامج ركذو « ليوطلا ديمحو « زيزعلا
 . خوسنم هنآ اوعداو [هوعنمف]

 هلعف نأل هخسن هدنع تبث هکرت یورو « تونقلا یور نم لکو ههجوو خسنلا انرکذ دق :تلق

 ةالص يف امك «برغملا ةالص يف تنقي ناك - مالسلا هيلع - هنأ حص دقو «مدقتملا خسني رخأتملل

 )١( يئاسنلا هاور : حيحص ]٠٠١١[ « ةجام نباو ]٠٠١١[ .
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 . رخآلا كلذكف قافتالاب امهدحأ خستنا مث رجفلا

 اذه عفدي دق «هيلإ داعو هكرت نوک نأ زوجي هنأل « هخسن ىلع ةلالد هيف سیل هکرت :تلق ناف

 نب هللا دبع نع «ثراحلا نب نمحرلا دبع نع قاحسإ يبأ نع هدنسب يلصوملا ىلعي وبأ ىور ام

 ةعكرلا نم هسأر عفر اذإ مالسلا هيلع هللا لوسر ناك : لاق «ركب يبأ نب نمحرلا دبع نع «بعك
 نم رافكلا نعليو « نينمؤملل وعدي هدمح نمل هللا عمس : لوقيامدعب حبصلا ةالص نم ةريخألا

 لوسر داع امف « (۱۲۸ ةيآلا : نارمع لآ) (ءيش رمألا نم كل سيل # : ىلاعت هللا لزنأف شيرق

 ةملس يبأو ديعس نع ملسمو يراخبلا هجرحخأ ام هديؤيو . دعب دحأ ىلع وعدي مالسلا هيلع هللا

 دعب تنقدحأ ىلع وعدي نأ دارأ اذإ مالسلا هيلع هللا لوسر ناك» : لاق ةريره يبأ نع

 ماشه نب ةملسو ديلولا نب ديلولا خأ مهللا دمحلا كل انبرو هدمح نمل هللا عمس : لاق ابرو «عوكرلا

 فسوي نينسك نينس مهيلع اهلعجاو رضم ىلع كتأطو ددشا مهللا « نينمؤملا نم نيفعضتسملاو

 نم ءايحأل اًتالفو اًنالف نعلا مهللا :رجفلا ةالص ضعب يف لوقي ناك ىتح كلذب رهجي

 ةيآلا ¢ مهيلع بوت وأ ءيش رمألا نم كل سيل ىلاعت هللا لزنأ ىتح «برعلا

 . راقكلا ىلع ءاعدلا وه [هلعف ]كورتملا نأ ىلع لدي هلك اذه :تلق نإف

 الإ رجفلا يف تنقي مل - مالسلا هيلع - [ هنأ ] -هنع هللا يضر- دوعسم نبا ثيدح :تلق

 . مهفاف دحاو رهش ريغ ةيلكلاب هيفن ىلع لدی هدعب الو هلبق تنقی ملو ًارهش

 كلام نب سنأ دنع تنك :لاق « دقرف نب بلاغ انث نابيش نع يور ام هيلع لئالدلا نمو

 نابيش : ةعرز وبأ لاقو . هكرت امل خسنلا هدنع تبثي مل ولو ةادغلا ةالص يف تنقي ملف نيرهش

 يضر- ركب يبأو مالسلا هيلع هللا لوسر فلخ تيلص : لاق رمع نبا نع عفان نعو «قودص

 فلخ نوميم نب ورمعو دوسألاو قورسمو ةمقلع ىلصو ‹ اوتنقي ملف نامثعو رمعو - هنع هللا

 . تنقي ملف - هنع هللا يضر- رمع

 نب ديبع نعو . تنقف حبصلا رمع فلخ تيلص : لاق سواط نع يقهيبلا جرخأ :تلق نإف

 . ةلوصوم ةحيحص تاياور هذه : لاق مث ةكمب رجفلا يف انهه تنقي رمع تعمس : لاق ريمع

 يف يزوجلا نبا لاق « يوابذورلا نسحلا نب دمحم اهديناسأ ىفو ةحيحص نوكت فيك :تلق

 تاياورلا لب هدسفأف ءيدرلاب ديجلا طلخ : ىنطقرادلا لاق . ًناذك ناك ىناقربلا لاق : هباتك

 نابح نبا یورو .اهانرکذ دقو «يعجشألا كلام يبا ةياور اهنمف تنقي مل هنأ رمع نع ةحيحصلا

 تيلصو تنقي ملف -مالسلا هيلع - يبنلا فلخ تيلص : هظفلو هنع ًاضيأ يقهيبلاو «هحيحص» يف

 )١( هجولااذه نم بيرغ : ناطقلا نبا لاق « سلدم وهو « قاحسإ نبا ةنعنع هيف : تلق .
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 « - هللا امهمحر- دمحمو « ةفينح يبأ دنع هفلخ نم تكسي رجفلا ةالص يف مامإلا تنق نإف

 امهلو . هيف دهتحم رحفلا يف تونقلاو « همامإل عبت هنأل هعباتي : -هللا همحر- فسوي وبآ لاقو

 هيف ةعباتم الو خوسنم هنأ

 : لاق مث تنقي ملف يلع فلخ تيلصو «تنقي ملف نامثع فلخ تيلصو « تنقي ملف رمع فلخ
 ءامصلا يبأ نع دلاخ يبأ نبا انثدح « هفنصم » يف ةبيش يبأ نبا هاور ام :اهنمو . ةعدب اهنإ ينب اي

 نبا نع قازرلا دبع هاورو «رجفلا يف تنقي ال ناك - هنع هللا يضر- رمع نأ ريبج نب ديعس نع
 نع ءاثعشلا يبأ نع ةداتق نع ةبعش ىور يربطلا ريرج نبال «بيذهتلا» يفو « دلاخ يبأ نع ةنييع
 هللا دبعو <« هللا دبع تنقل رمع تنق ولو « تلقي ال هللا دبع ناك : يبعشلا لاقو «هلثم رمع نبا

 لاقو ‹ هبعشو رمع يداو تکلسل «ًابعشو ًايداو رمع كلسو ًابعشو ًايداو سانلا كلس ول لوقي

 ةداتق نع ةبعش ىورو .ايضم ىتح - امهنع هللا يضر- رمعو ركب وبأ تنقي مل : ةداتقو ميهاربإ
 . زلجم يبأ نع

 نع: ةداتق لاقو ‹ دحأ نع هظفحأ ال :لاق تونقلا نع كعني ام : ريبكلا رمع نبال تلق

 ةنسلا لوصأ يف يزارلا دوعسم وبأ جرخأو .رجفلا يف تونق ال : لاق ءادردلا يبأ نع ةمقلع
 لاقو « هكرت مثًارهش تنق مالسلا هيلع يبنلا نأو ثدحم تونقلا نإ لاق نم ثيدح لوأ لعجو
 نبا نع يربطلا هاورو « ملعلا لهأ رثكأ دنع هيلع لمعلاو حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا

 نب ديعس نعو .اذه فرعن ال هللاو ال : لاقف رجفلا ةالص يف تونقلا نع رمع نبا لئسو « بيرك

 ‹ ةدنم نبا هركذ « ةعدب رجفلا ةالص ىف تونقلا لوقي سابع نبا تعمس ىنأ دهشأ : لاق ريبج

 مامإ ءارو الإ اًماع نيعبرأو ةسمخوأ اًماع نيعبرأ ذنم تنق ام - هللا همحر- دعس نب ثيللا لاقو

 نيعبرأ وأ ًارهش تنق هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع ءاج يذلا ثيدحلاب كلذ يف ثدحأ لاقو «تنقي

 ( ءيش رمألا نم كل سيل) ًابتاعم لجو زع هللا لزنأ ىتح نيرخآ ىلع وعديو موقل وعدي اًموي
 ذنمف :لاق -لجو زع - هللا يقل ىتح اهدعب تنق امف تونقلا مالسلا هيلع هللا لوسر كرتف «ةيآلا

 . تنقأ مل ثيدحلا اذه تلمح

 ركذ قلطأ :ش (دمحمو ةفينح يبأ دنع هفلخ نم تكسي رجفلا ةالص يف مامإلا تنق نإف) :م

 ( هعبتي فسوي وبأ لاقو) :مرجفلا ةالص يف تنق نمف « امهريغو يفنحلاو يعفاشلا لوانتي مامإلا

 ةعباتملا وه لصألا نأل « هفلاخي الف :ش (مامإلا عبتي هنأل) :م تونقلا ةءارق يف مامإلا عبتي : يأ :ش

 هنأ يور ال ‹ رجقلا يف تونقلا نوري ءاملعلا ضعب نأل :ش (هيف دهتجم رجفلا يف تونقلاو) :م

 راصو «خوسنم هنإ نولوقي مهضعبو ةريثك ثيداحأ هيف رمام ىلع رجفلا يف تنق مالسلا هيلع
 يف تونقلا يأ :ش ( هنأ) :م دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش (امهلو) :م . كشلاب كرتي الف هيف ًادهتجم

 عابتالا نأل ‹ خوسنملا يف يأ :ش (هيف ةعباتم الو) :م ىفوتسم ههجو انيب دقو :ش (خوسنم) :م رجفلا



 كيرش تكاسلا نأل ؛ ةفلاخملل اًقيقحت دعقي :ليقو . هتعباتم بجت اميف هعباتيل اًمئاق فقب :ليق مث

 ‹ ةيوعفشلاب ءادتقالا زاوج ىلع ةلأسملا تلدو رهظأ لوألاو « ىعادلا

 فقي ليق مث) :م هلوقب هيلإ راشأ اوفلتخا دقف ؟لعفي اذام امهدنع هعباتي مل اذإ مث « زوجي ال هيف

 وهو :ش (هيف هتعباتم بج امب هعباتيل) :م مامإلا رظتني ًامئاق هنوك لاح يدتقملا فقي يأ :ش (امئاق

 . حيحصلا وه :ناخ يضاق لاقو . مايقلا

 نأل) :م خوسنملا يف هتفلاخم يف قيقحتلا لجأل يأ :ش ( ةفلاخملل ًاقيقحت دعقي :ليقو) :م

 نإف .مامإلا كيرش وهف ةءارقلاب يتأي ال ناك نإو يدتقملا نأ ىرت الأ :ش (يعادلا كيرش تكاسلا

 ةالصلا ناكرأ نم نكر يف ناك اذإ ادسفم نوكي اغإ : تلق « ةالصلل دسم ةفلاخملا قيقحت : تلق

 . الف كلذ ريغ يف امأف اهطئارش وأ

 يف دوجوم توكسلا نأل ٠ لصفي ال نأ ىغبني ىعادلا كيرش ناك اذإ تكاسلا : تلق نإف

 دعاق هنأل٬ تدجو دقو ةفلاخملا دجوت ملاذإ ةكرشلا ليلد نوكي اغإ توكسلا : تلق

 ةسماخلا يف هعباتي مل اذإف ءةزانجلا ىلع اسمح ربك اذإ روكذملا فالخلا ىلعو «مئاق مامإلاو

 . تونقلا يف ركذ امك ةفلاخملل ًاقيقحت دعقي هنأ اهيف ركذي ملو < « مالسلا يف مامإلا عباتيو تكسي

 دعق ولو « ةفلاخملاال ةعباتملا لصألا نأل ًامئاق تنقي لاق نم لوق وه :ش (رهظأ لوألاو) :م

 یری ال نم ءادتقا يهو ءةرركذملا ةلأسملا يأ :ش (ةلأسملا تلدو) :م هتعباتم بجی امیف هفلاخل

 ءادتقالا زجي مل اذإ هنأل :ش (ةيوعفشلاب ءادتقالا زاوج ىلع) :ماهيف هاري نب رجفلا ةالص يف تونقلا

 تكسي يدتتقملا نأب انئاملع فالتخا حصي ال هعبات نمو يعفاشلا وهو رجفلا يف تونقلا ىري نمب

 معز يف يوعفش عمج بهذ وهو « ةيوعفشلا ةفئاطلاب يأ -ةيوعفشلاب - هلوقو « هعباتي وأ هفلخ
 اغإو يوعفشب بهذملا يفنح ءادتقا -مهلوق رهاظلا أطخلا نمو برخملا ليذ يف و « اذه لئاقلا

 نأل ءهيلإ بوسنملا نم ةبسنلاب فذح ىلع يعفاشلا مامإلا ىلإ ةبسنلا يف بهذملا يعفاش باوصلا

 رخآ ىلإ بوسنم ءيش ىلإ ةبسنلا اودارأ اذإ مهنأةدعاقلاو « عفاش هدج ىلإ بوسنم يعفاشلا

 ناك اذإ ةيعفاشلاب ءادتقالا حصي اغإ : مهريغو ناخ يضاق لاقو : « طيحملا» بحاص لاقو

 دصفلا دنع ءوضولا ددجيو ةلبقلا نع فرحني ال ناك نأب فالخلا عضوم يف طاتحي مامإلا

 ءاش نإ نمؤم انأ لوقي ال يأ « هنايإ يف ًاكاش الو ًاصقنم نوكي الو ينم ا نم هبوث لسغيو ةماجحلاو

 بجوي بصعتلاو اًيفنح ريصي نأ ىلإ عجري اذه : تلق «ءانشتسا ريغ نم هنایإب عطقي لب « هللا

 اغإو « يحفاشلا بهذم نم سيل ةلبقلا نع فارحنالاو ‹ ةرئاج قسافلا فلح ةالصلاو « هقسف
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 . نييومألا ضعب ىلإ كلذ بسني
 ملسي نمب يفنحلا ءادتقا زوجي : يزارلا ركب وبأ لاقو . هرتو عطقي الو: طيحملا» يف لاقو

 هيف دهتجم هنأل هدنع همالس هئزجي ال همامإ نأل « رتولا ةيقب هعم يلصيو رتولا يف نيتعكرلا ىلع
 . هقح يف ةيقاب هتراهطف هيف دهتجم هنأل ةيقاب هتراهط نأ دقتعي وهو فعر دق مامإب ىدتقا ول امك
 باغ مث مجتحا هآر نإو «نورشكألا لاق هبو ةماجحلاو فاعرلا يف ءادتقالا حصي ال : ليقو
 ينم [هبايثب] دهاش « ىلوأ هب نظلا ن نسحو ًاطايتحا أضوتي نأ روجب هنأل هب ءادتقالا زاوج حصألاف
 ةهج يف امهفالتخاك حصي ال :ليقو . هب ءادتقالا حصي : ليق < «ًاضوتی ملو « یلص مث هارآ ولو
 ال هنأ ىري وهو « مهردلا ردق نم لقأ الوب همامإ بوث يف يئارلا“ تاعقاولا» يف عني هنإف يرحتلا
 يعفاش ىدتقا ول :جاهنملا» يفو . هتالص ديعي هعم اهزاوج ىري مامإلاو « هعم ةالصلا زوجي

 يفو « يدتقملا ةينبًارابتعا سملا نود دصفلا يف ةحصلا حصألاف دصتفا وأ هجرف سم يفنحب
 . ةهارك ريغ نم مهفلخ ةالصلا حصت عورفلا يف نوفلتخملا «يقرخلا»

 ةنس رتولا ىري نمب يفنحلا ىدتقا ولو ءًاطرشوأ انكر اوكرت مهنأ ملعي ملام : ةمادق نبا لاقو
 ركذ يعفاشلاب يفنحلا ءادتقا زاوج يفو ««طيحملا رصتخم) يف هرکذ هبوجو لیلد فعضل زوجي

 نم نأ ةفينح يبأ نع «يردركلا عماج» يفو . مهنيد يف نعطي ن ريغ نم زوجي ال هنآ ثیللا وبأ

 ‹ ةيريهظلا دئاوفلا» يفو «هتالص دسفت هنم سأرلا عفر دنعو عوكرلا دنع هيدي عفر نم المع لمع

 هيف تعقوو نيتلق غلبي دكار ءا اضوتي ال نأ يعفاشلاب يفنحلا ءادتقا زاوج طرش نمو « رظن هيف
 يعاري ال نأو « رتولا عطقي ال نأو هسباي كرفيو بطرلا ينملا نم هبوث لسغي نأو ةساجنلا
 هب ءادتقالا زوجي (نيعتي) ءايشألا هذه ملعي ملاذإف ءهتيصان عبر حسي ال نأو «بيترتلا
 دارملاو «ةصالخلا» ىفو . ًاشحاف ًافارحنا فرحني الو ًايوتسم ةلبقلا ىلإ فقي نأو «هركيو
 نأ هنایإ يف كشلاو هنايإ يف اًكاش ًّدوكي ال نأو [. . . .1زواجتي [ ال] نأ شحافلا فارحنالاب
 . هفلخ ىلصي هللا ءاش نإ ًانمؤم تومأ انأ : لاق ول امأ « هللا ءاش نإ نمؤم انأ لوقي

 يف لدتعاو ةيمستلا عم ةحتافلاأرق اذإ زوجي يكلام وأ يفنح فلخ ىلص : ؛ةيلحلا» يفو
 نمؤمانأ : لاق نم لوقو : ىزارتألا لاقو . زوجي ال اذه فالخب ناك نإو « دوجسلاو عوكرلا
 ٤ قالطلا عقي ال قلاط تنأ هتأرمال هلوق يف امك عوقولل فانم قيلعتلا نأل « لطاب هللا ءاش نإ
 رطخ ىلع مدقم رمأ يف نوكي هنأل « قيلعتلا حصي الف قيلعتلا لبق ًالصاح ناك اذإ اذه اغنإو
 لبق ءاش دق هللا نأل « هللا ءاش نإ ةناوطسا هذه لوقي ال ءالقعلا نم ًادحأ نأ ىرت الأ ٠ دوجولا

 كربتلا ديرأ لب قيلعتلا ديرأ ال لاق نإف . هنايإ حصي الو هقيلعت حصي ًالصاح نكي مل نإو ٠ كلذ

 .اذک (1)



 دصفلاک هتالص داسف هب معزي ام هنم يدتقملا ملع اذإو .رتولا يف تونقلا ةءارق يف ةعباتملا ىلعو

 ‹ ءاعد هنأل ءافخإلا تونقلا يف راتخملاو « هب ءادتقالا زوجي ال هريغو

 دق هللا نأل « (۲۷ ةيآلا : حتفلا ) € نينمآ هللا ءاش نإ مارحلا دجسملا نلخدتل  ىلاعت هلوق يف امك

 نع ةرابع هنأل هنيعب دارم قيلعتلا لب « ةيآلا ىف دار سيل قيلعتلا نأب هيلع دريف « كلذ لبق ءاش

 هللا ةئيشم ىلع اًقوقوم نمألا ةفصب مارحلا دجسملا مهلوخد ناكو نوكيس رمأ ىلع رمأ فيقوت
 عقي ال قالطلا نأ ال ؛ هللا ءاش نإ قلاط تنأ هلوق يف هللا ةئيشم ىلع فوقوم قالطلا نأ امك ىلاعت

 دق هللا ةئيشم نأ انملع بسح لصح امل هنإف مارحلا دجسملا لوخد فالخب هللا ةئيشمب ملعلا مدعل

 نودب هلدوجو ال هنأل طرشلا دوجو ىلع لدي طورشملا دوجو نأل ؛ اًتيقيو اًعطق اًسضيأ تدجو

 . طرشلا

 ةعباتم زاوج ىلع اًضيأةلأسملا تلدو يأ :ش ( رتولا يف تونقلا ةءارق يف ةعباخملا ىلعو) :م

 نم مهنمو :ناخ يضاق لاق . مامإالاك هيف تنقي ينعي رتولا يف تونقلا ةءارق يف مامإلا يدتقملا

 ءاعدلا يف فالتخالا نأل تنقي هنأ حيحصلاو : لاق « يدتقملا تنقي الو ًارهج مامإلا تنقي : لاق

 . ىلوألا قيرطلاب عورشملا تونقلا يف قافتالا ىلع لدي خوسنملا

 :ش ( هریغو دصفلاک هتالص داسف هب معزي ام ) :م مامإلا نم يأ :ش ( هنم يدتقملا ملع اذإو ) :م

 ىأر هنأل :ش ( هب ءادنقالا زوجي ال ):م نيليبسلا ريغ نم سجنلا جراخلا يف ءوضولا كرت وحن

 . بيرق نع هيف مالكلا انطسب دقو « همعز يف هب هءادتقا عنمب ًاطخ ىلع همامإ

 هللا لاق « ءافخإلا ءاعدلا يف نونسملاو :ش ( ءاعد هنأل ءافخإلا تونقلا يف راتخملاو ) :م

 ‹ ةياورلا رهاظ يف هذه ركذي ملو « ٥١( ةيآلا : فارعألا ) € ةيفخو اعرضت مكبر اوعدا :  ىلاعت

 . ةتفاخم وأ ًارهج أرق ءاش نإو « نمأ ءاش نإ ريخي يدتقملاو تونقلاب مامإلا رهجي فسوي يبأ دنعف

 يدتقملاو مامإلا يفخي - هللا همحر - لضفلا نب دمحم ركب يبأ مامإلا خيشلا نعو

 هلمحي مهضعب لاقو . دوجنسلاو عوكرلا تاحيبستو حاتتفالا راكذأ رئاسك ركذ هنأل «تونقلاب

 : ليقو «تفاخي ليقو « تونقلاب مامإلا رهجي «يواحلا» يفو « ةءارقلاك يدتقملا نع مامإلا

 نبا رداون » يفو «تونقلاب نارهجي مومأملاو مامإلا نأ : دمحم نعو . ةتفاخملاو رهجلا نيب طسوتي

 .يلإ بحأ رتولا تونق يف امهتوص مومأملاو مامإلا عفر «متسر

 عمسي ىتح يفخي ال مامإلاو « اًمتح تونقلا يفخي متؤملا : انخياشم لاق : ديفملا» يفو

 ضعب لاق . يفخي الإو هنم اوملعتيل هب مامإلا رهجي تونقنا نوملعي موقلا ناك نإ : ليقو ‹ سانلا

 نيمأتلا انباحصأ ضعب ري ملو :«يواحلا » يفو . ةءارقلاب ههبشل هب رهجي نأ بجي : باحصأللا

 ةيكلاملا دنعو ‹ حصألا وهو« طوسبملا» يفو « لامشلا ىلع نيميلا عضو نوري لب « لاسرإلا الو

 يف هركذ « نالوق هرتو نالطب يفف دمعت نإو « وهسللدجسًأوهس هبرهجلا كرت ول
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 ةياورو « امهدنع لسري « ةريخذلا » يفو «هيدي لسري : «يرودقلا » يفو «يفارقلل«ةريخذلا»

 ةلاح ىف ىعادلا هلعفي امك اهطسبي ال نأ لاسرإلا ىنعمو امهعضي هنع ةياور يفو ةفينح يبأ نع

 يف طسبي هنأ : فسوي يبأ نعو . هيف ىنميلا هدي نم ةبابسلاب ريشي هنأ ةفينح يبأ نعو «ءاعدلا
 ٠ ۰ ٠ . تونقلا لاح

 . دمحأو نورثكألا لاق هبو « رهجلا ةالص يف مامإلا تنق ةلزان نيملسملاب لزن نإ: عورف

 الف ةيلب وأ ةنتف تعقو نإف « ةيلب ريغ نم رجفلا ةالص ىف اندنع تنقي ال اغإ : يواحطلا لاقو
 « هعومجم يف «عفانلا» بحاص فيرشلا ديسلا هنع هركذ مالسلا هيلع هللا لوسر هلعف «هب سأب
 لاق ءاعدلا يف عرش اذإف قحلم هلوق ىلإ موقلا هبات ناضمر رهش يف مامإلا تنق اذإ عباسلا يفو

 ال نمو « اوتکس اوءاش نإ: لیقو « هئاعد ىلع نونمژي : دمحم لاقو « هنوعباتي : فسوی وبآ

 . اًتالث يل رفغا مهللا بابحتسالا هجو ىلع لوقي : ينانيغرملا لاق تونقلا ءاعد نسحي

 هركذ اًنالث بر اي لوقي : ليقو < رثكأ وأ اًئالث انل رفغا مهللا : «ةريخذلا»و «تاعقاولا» يفو
 ضعب رايتخا وهو « ةنسح ةرحخآلا ىفو ةنسح ايندلا ىف انتآ انبر لوقي :ليقو « « ةريخذلا » يف

 ۰ . خياشملا

 هنأل مهضعب دنع اذه« طيحملا » يفو مالسلا هيلع يبنلا ىلع يلصي الو :“ ينانيغرملا » يفو

 . ةريخألا ةدعقلا يف يلصي ال مث هيلع يلصي نأ ثيللا يبأ رايتخاو « هيلع ةالصلا عضوم سيل

 يفو « ىلوأ ءاعدلا يفف نآرقلا يف تقؤي مل اذإ هنأل ؛ تقؤم ءاعد تونقلا يف سيل : دمحم لاقو

 مهللا هلوق ريغ ينعي - تقؤم ءاعد تونقلا يف سيل - دمحم لوق ينعي: « ةريخذلا و «طيحملا »

 ء ةالصلا جراخ هب دارملا :ليق :«هقفلا عماوج» يفو خلا . . اندها مهللاو « خلا . . كنيعتسنانإ

 لاقو . نيتروسلااهنومسي قارعلا لهأو ‹ تاولصلا يف الو كسانملا يف كلذ :(طوسبملا» يفو

 قاحسإ لاقو . امهب تنقي كلام دنعو « هفلخ ىلصي ال نيتروسب تنقي مل نم :دواد نب هللا دبع

 حسمو هنم غارفلا دعب هيدي طسب ولو « خلإ . . تيده نميف يندها مهللا هلوقب تنقي : يعفاشلاو

 يفو دواد وبآ هاور « ثیدح هب دروو « «هقفلا عماوج » يف هرکذ « هتالص دسفت : لیق ههجو امهب

 هدانسإ يفو « ههجو امهب حسم هيدي عفرياعداذإ - مالسلا هيلع -ناكو «لوهجم لجر هدانسإ
 . «ينغملا » يف نيثيدحلا ركذ ةعيهل نب هللا دبع

 نبا ناکف ؟ال مأًارتو هتالص رخآ لعجی له «يلصي ماق مث «رتوأ نميف ءاملعلا فلتحخا

 هرتو ىلإ اهفاضأو همايق ءادتبا يف ةدحاو ةعكر ىلص كلذ هل ضرع اذإ - امهنع هللا يضر -رمع

 ول : «هقفلا عماوج» يفو . رتولا ضقن نوري ال روهمجلاو « رتوي مث ىنثم ىنثم يلصي مث «اهب هضقني
 بحأ ةعامجلاب ناضمر يف رتولا .دمحم فالخ كحي ملو زاج رتولا يف ىلوألا ةدعقلا كرت

o*4 



 : «ينانيغرملا »و « طوسبملا » يفو « هلزنم يف نوكي نأ هريغ رايتخاو «يفسنلا يلع يبأ رايتخا يف
 ناضمر جراخ رتولا يف ءادتقالا  ةريخذلا» يفو . ناضمر رهش يف الإ ةعامحجل اب يلصي الو

 . هركي يأ زوجي ال يرودقلا يفو لزاونلا يف هركذ : لاق «زئاج

 دعقي مث ةثلاثلا نوكت نأ زاوجب ةعكرلا كلت يف تنقي ةثلاثلا وأ ةيناثلا يف هنأ مايقلا يف كش

 تنق نإ ناضمر يف رتولا يف قوبسملا ةثلاثلا اهنأ زاوجب اًطايتحا اًضيأ اهيف تنقيو ىرحخأ يلصيو
 رهش يف رتولا نم ةثلاثلا يف مامإلا كردآ ريغصلا عماجلا يفو . يضقي اميف اًيناث تنقي ال مامإلا عم

 باتك يف ركذام فالخ وهو ةلاشلا يف اينا تنقي هنآ نسحلا ىور مامإلا عم تنقو ناضمر

 يتلا ةعكرلا يف تنقي لاق ةثلاثلاو ةيناثلا وأ ىلوألا يف هنأ كش ول «يفطانلا سانجأ» يفو .ةالصلا

 وأ اًيهاس ىلوألا يف تنق ول «ةريخذلا» ىفو . لكلا يف تنقي ال لوق يفو « اًطايتحا اهيف وه

 هرضحي مل نإف ئزجي ال وأ تدق هنأ ةثلاثلا يف كش ولو] «رركتي ال هنأل ةثلاثلا يف تنقي مل ةيناثل
 تاعكر ثالث يلصي ةثلاثلا وأ ةيناثلا وأ ىلوألا اهنأ كش ولو [رحبلا رصتخم يفو . تنق يأر

 يف تنقي هنأ ريبكلا صفح يبأ نعو . خلب ةمئأ لوق يف ريغ ال ىلوألا يف تنقيو تادعق ثالثب

 يقسنلاو صفح يبأ دنع نيتعكرلا يف تنقي ةثلاثلا وأ ةيناثلا اهنأ كش ولو يفسنلا لاق هبو ةيناثلا
 ۰ ۰ ۰ . ءاضقلا يف ةرخآلا يف تنقي ال ثيح قوبسملا فالخب

 يف ركذت نإو ‹ هلحم تاوفل تنقي مل عوكرلا دعب ركذتف تونقلا يسن نإ ؛طوسبملا» يفو

 يتأيو نيديعلا تاريبكتك هتيضفرل ؛ عوكرلا ديعر مث ةياور يفو « هب يتأيو مايقلا ىلإ دوعي عوكرلا
 ٠« ةريخذلا» يف ركذ اذك « ةءارقلاو نيديعلا تاريبكتك هتيضفرل ؛ عوكرلا ديعي مث « ةياور يف هب

 ثيدحل ؛ ةدحاو ةليل يف نيرتو نيب عمجي الو تونقلا طقسيو « مايقلا ىلإ دوعي ال ةياور يفو

 ‹ ةليل يف نارتو ال» : لوقي مالسلا هيلع هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر يدع نب قلط

 ديعي ال كلذ دعب ىلص مث رتولا ىلص نم نأ هانعمو « بيرغ نسح ثيدح :لاق يذمرتلا هاور
 . 4 تقشنا ءامسلا اذإ # ةروس ردق تونقلا يف مايقلا رادقم رتولا
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 لفاونلا باب
 ‹ رحفلا لبق ناتعكر ةنسلا

 ( لفاونلا باب ) :م
 يف عرش تابجاولا و ضئارفلا نايب نم غرف الو . لفاونلا ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 نم ىوقأ اهنأل ننسلا ماكحأ مدق مث لفاونلاب ربع كلذلف « ننسلا نم معأ يهو « لفاونلا نايب
 دلو لجرلا ةلفانو «ةضورفملا ىلع ةدايزلا ةالصلا ةلفانو « ةدايزلا يهو ةلفان عمج اهنأل « لفاونلا

 عرشلا يفو « ةعاطلا لعف لصألا يف عوطتلاو « عوطتلا لفنتلاو « هدالوأ ىلع ةدايز هنأل « هدلو
 ةدايز ءافلا نوكسب لفنلاو « نافدارتم امه ليق كلذ نمو « ةبجاو ريغ ةعاطب صوصخم فرعلاو

 ام وهو « ةمينغلا ءافلا حتفبو « ةدايزلا ىلع لدي هقاقتشا دوجوو « انيلع ال انل تعرش ةدابع

 : لفونلاو « لافنأ ىلع عمجيو « اهتابث نم هقحتسي ام ىلع ةدايز شيجلا ضعبل مامإلا هلعجي

 .[.. .]ب قاحلإلل ةدئاز واولا و « ءاطعلا ريثكلا لجرلا و رحبلا

 ةدايزلا ىنعم دوجو تلق ؟ةصاخ هلبق يذلا بابلاو بابلا اذه نيب ةبسانملا هجو ام : تلق نإف

 .ةالص مكداز هللا نإ ثيدحلا يف هب حرص ام ىلع ضئارفلا ىلع دئاز رتولا نأل  امهنم لك يف

 ىلع ةنسلا ركذ مدق « هعولط دعب رجفلا ةالص لبق يأ :ش ( رجفلا لبق ناتعكر ةنسلا ) :م

 يف ةشئاع نع يور امل ؛اهريغ نم ىوقأاهنوكل رجفلا ةنسب أدب مث «اهتوقل قلطملا لفنل

 . حيحصلا

 « رجفلا يتعكر ىلع هنم آدهعت دشأ لفاونلا نم ءيش ىلع مالسلا هيلع يبنلا نكي مل : تلاق
 .« ليخلا مكتدرط ولو امهوعدت ال٥: « دواد يبأ ننس» يفو

 نع ينانيغرملا ركذ اذهلو ءاهيلع مالسلا هيلع هتبظاوم لجأل اهبوجو ىلع لدي اذه : تلق نإف

 ةنس ىلص ول لاق هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىور «يبوبحملا عماوج» يفو . ةبجاو اهنأ ةفينح يبأ

 . زوجي ال رذع الب ًادعاق رجفلا

 اولاقو « ةرباثملا ثيدح يف ننسلا رئاس عم اهقاس مالسلا هيلع هنأل اهبوجوب لقي مل امنإ :تلق

 ركذو « رجفلا ةنس الإ سانلا ةجاحل ننسلا رئاس كرت هل زوجي ىوتفللاعجرم راصاذإ ملاعلا

 الإ ةءاسإلا هقحلي ال رجفلا يتعكرو اهدعب يتلاو رهظلا لبق عبرألا كرت يلامألا» يف يشاترمتلا

 دئاوفو لزاونلا يفو «رفكي ذئنيحف « لعفأ ال انأو يبنلا لعفاذه لوقيو « هب فختسي نأ

 ‹ مثأي ال ليق كرتو اًقح اهآر ولو « رفك اًقح اهري ملو سمخلا تاولصلا ننس كرت نم ينفختسرلا

 ول ةفينح يبآ باحصأ نم يزارلا لهس يبأ نعو « كرتلاب ديعولا ءاج هنأل « مثأي هنأ حيحصلاو
 لجرلا فلتخي ال :«ىبتجملا» يفو « هتداهش لبقت ال كرتلا ىلع بظاوو رهظلا لبق عبرألا كرت

0*٦ 



 «برغملا دعب ناتعكرو نيتعكر ءاش نإو ‹ رصعلا لبق عبرأو « ناتعكر اهدعبو ءرهظلا لبق عبرأو

 هيف لصألاو « نيتعكر ءاش نإو « اهدعب عبرأو « ءاشعلا لبق عبرأو

 لبق عبرألاك ةعمجلا لبق عبرألا ةعامجلاب يلصي نمل ةنس اهنإ ليقو ‹ رهظلا لبق عبرألا يف ةأرملاو

 . رهظلا

 مل مالسلا هيلع هنأل ؛ برغملا ةنس مث رجفلا ةعكر اهاوقأ يناولحلا لاق ننسلا نيب بيترتلا مث

 فالتخا اهلبق يتلا يفو « امهيلع قفتم ةنس امهنإف رهظلا دعب يتلا مث رضح الو رفس يف امهعدي
 مث [رهظلا دعب يتلا مث ]رهظلا لبق يتلا مث ءاشعلا دعب يتلا مث ةماقإلاو ناذألا نيب لصفلا يه ليق

 : ليق «رجفلا يتعكر دعب اهاوقأ يف فلتخا نسحلا لاقو . ءاشعلا لبق يتلا مث رصعلا لبق يتلا

 . حصألا وهو رهظلا لبق يتلا لب : ليقو « ءاوس برغملا دعب يتلاو اهدعب يتلاو رهظلا لبق يتلا

 هب رمأ ام اهب داري انإف عرشلا يف نقلطأ اذإف « ةريسلاو ةداعلاو ةقيرطلا ةغللا يف ةنسلا مث

 مل ام العفو ًالوق مالسلا هيلع يبنلا ةنس اهب داري اذإف هيلإ بدنو « هنع ىهنو - مالسلا هيلع- يبنلا

 لاق هبو ‹ ثيدحلاو نآرقلا يأ ةنسلاو باتكلا عرشلا ةلدأ يف لاقي اذهلو « زيزعلا باتكلا هب قطني

 ءاهيلع دامتعالا عرشو « مالسلا هيلع هللا لوسر اهنس يتلا ةقيرطلا ةنسلا « نآرقلا علاطم بحاص

 . هيف كلسو هيلع لمتحي ًالوق لاقو ًالعف لعف يأ [. . .] هتنس نمو

 نونلاو نيسلا حتفب حاحصلا يفو « ةقيرطلا حتفلاب ناسو « نيسلا مضب ننس ىلع عمجيو
 هجولا ةروصو ةريسلا : ناعم ثالث ىلع ةغللا يف ةنسلا لاقيو « تاغل ثالث نيسلا مضو اهمضو

 ريغ نم مالسلا هيلع يبنلا نع يقلت ام : لوألا . عرشلا يف هجوأ ةسمحخ اهلو ةنيدملاب رمتو

 وه يذلا هلعف ىلعو « هلوق نود هلعف يناثلاو « ًالعف وأ ناك ًالوق ةنسلاو باتكلا هنمو .باتكلا

 انيلع بجاولاو كلذ وحنو لوق ىلع رتولاو ىحضلا ةالصو [ليللا] ةالصو ليللا مايقك بجاولا

 [. . .]ثلاثلاو رتولاو رجفلا يتعكرك تابودنملا نم ىلعو دكأت ام اهريغو نيديعلا ةالصك

 لبق عبرألا وأ نيتعكرلا وأ رصعلا لبق عبرألاك دكأتي ملو اًتايحأ هكرتو هيلع بظاو ام سماخلاو
 .اهدعب نيتعكرلا وأ عبرألا و ءاشعلا

 اهدعبو ) :م لاوزلا دعب رهظلا ةالص لبق تاعكر عبرأ يأ :ش ( رهظلا لبق عبرأو ) :م

 ةالص لبق عبرأ يأ :ش ( رصعلا لبق عبرأو ):م هتقو يف ناتعكر رهظلا ةالص دعب يأ :ش (ناتعكر

 يآ :ش ( برغملا دعب ناتعكرو ):م نيتعكر يلصي ءاش نإو يأ :ش ( نيتعكر ءاش نإو ) :م رصعلا

 : م ءاشعلا ةالص لبق تاعكر عبرأو يآ :ش ( ءاشعلا لبق عبرأو ) :م هتقو يف برغم ا ةالص دعب

 ءاش نِإو يأ :ش ( نيتعكر ءاش نإو ) :م ءاشعلا ةالص دعب تاعكر عبرأ يأ: ش(اهدعب عبرأو)

 . نیتعکر يلصي

 يذلاو ‹ دمحم ركذام يأ ةياردلا بحاص لاقو « روكذملا ددعلا يأ :ش ( هيف لصألاو ) :م
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 يف ايب هل هللا ىنب ةليللاو موسيلا يف ةعكر ةرشع يتنث ىلع رباث نم »: - مالسلا هيلع - هلوق

 ‹ باتكلا ىف ركذ ام وحن ىلع رسفو .(ةنحلا

 ىنب ةليللاو مويلا يف ةعكر رشع يتنث ىلع رباث نم» : مالسلا هيلع هلوق ) :م ىفخي ال ام ىلع ىلوأ تلق

 ةشئاعو ةبيبح مأ نع ةفلتخم هظافلأو « ةريثك هوجوب يور ثيدحلا اذه :ش ( «ةنح لا يف ايب هل هللا

 هيلع هللا لوسر تعمس اهنأ اهنع يراخبلا الإ ةعامحجلا هجرخأ ةبيبح مأ ثيدحف ةريره يبأو

 ىنب الإ ةضيرفلا ريغ نم اعوطت ةعكر ةرشع يتنثا موي لك يف هلل يلصي ملسم دبع نم ام»: لوقي مالسلا
 . « ةنحلا يف اتيب هل هللا

 ‹ برغملا دعب نيتعكرو «ءاهدعب نيتعكرو رهظلا لبق اًعبرأ » : ةجام نباو دواد يبأو ملسملو

 نيتعكر لدب رصعلا لبق نيتعكرو ةياور ىف ىئاسنللو «« ةادغلا لبق نيتعكرو « ءاشعلا دعب نيتعكرو

 يف مكاحلاو «هدنسم» يف ةيزخ نباو؛ هحيحص» يف ةجام نبادنع كلذكو ءءاشعلا دعب

 نيتياورلا نيب ظفل يف مكاحلا عمجو « هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص : لاقو ««هكردتسم»

 . «همجعما يف يناربطلا دنع كلذكو ءاشعلا دعب نيتعكرو رصعلا لبق نيتعكر هيفو : لاقف

 هللا لوسر لاق : تلاق اهنع ةجام ¿ نباو يذمرتلا هجرخأ -اهنع هللا يضر- ةشئاع ثيدحو

 لبق تاعكر عبرأ : ةنجلا يف ايب هل هللا ىنب ةنسلا نم ةعكر ةرشع يتتث ىلع رباث نم» : مالسلا هيلع

 يذمرتلا لاق .«رجفلا لبق نيتعكرو « ءاشعلا دعب نيتعكرو برغملا دعب نيتعكرو «اهدعب نيتعكرو رهظلا

 . بیرغ نسح ثیدح

 نم : لاق مالسلا هيلع يبنلا نع هنع « لماكلا » يف يدع نبا هجرخأ ةريره يبأ ثيدحو

 رهفلا لت عيرأو رجفلا لبق نيتعكر ةنجلا يف اتي هل هللا ىنب ةعكر ة ةرشع ينثا ةليلو موي يف ىلص

 ”ءاشعلا دعب نيتعكرو « برغم ا دعب نيتعكرو « رصعلا لبق نيتعكرو رهظلا دعب نيتعكرو

 نبا لاقو . ةموادملاو ةبظاوملا ةرباشملاو ماود يأ ةثلثم ا ءاثلاب بظاو ينعي - ربا نم - : هلوق

 . اهتمزالمو لوقلاو لعفلا ىلع صرحلا ةرباثملا : ريثألا

 يف تاعكرلا ددع مالسلا هيلع يبنلا رسف يأ :ش ( باتكلا يف ركذ ام وحن ىلع رسفو ) :م

 نأ زوجيو « يرودقلاو طوسبملا يأ « باتكلا يف هركذ ام وحن ىلع ةعكر ةرشع يتنث ىلع هلوق
 ترسفامك مالسلا هيلع يبنلا ريغ رسفملا نوكي اذه ىلعف « لوهجملا ةغيص ىلع - رسف - أرقي

 . اهنع هللا يضر ةشئاع

 ةريغمو ءاعوفرم . . . ةشئاع نع ءاطع نع دايز نب ةريغم ا نع « ]4۳١[ ةجام ¿ نباو « [۸۳۳] يذمرتلا هاور (۱)

 . ثیدحلا نسح هلعلو هظفح لبق نم هيف ملکت دق دايز نبا

 برطضم هنإ : لاقو « يناهبصألا ناميلس نب دمحأب هلعأو (۲۲۹ /1) لماکلا یف يدع نبا هاور : فیعض (۲)

 . ثیدحلا



 راثآلا فالتخال ؛ ريخو « اتسح لصألا يف هامس اذهلف « رصعلا لبق عبرألا ركذي مل هنآ ريغ

 ريسفت يف :ش ( رصعلا لبق عبرألا ركذي مل ) :م مالسلا هيلع يبنلا ريغ يأ :ش ( هنأ ريغ ) :م

 (اذهلف ) :م ةرشع يتنث نم رثكأ باتكلا يف روكذملا نإف هيف روكذملا نايب اهب دارأ « ةرباخملا ثيدح

 ىمس يأ :ش ( هامس ) :م ةرباثملا ثيدح ريسفت يف رصعلا لبق عبرألا ركذي مل هنآ لجألف يأ :ش

 باتك فنص مثالوأ هفنص هنأل ؛ ًالصأ هامس امنإو ‹ طوسبملا يف يأ :ش ( لصألا يف ) :مدمحم

 ناميلس وب لاق :ش ( اًتسح ) :م تادایزلا باتک مث «ریبکلا عماجلا »بات مث ؛ریغصلا عماجلا»

 مكف تلق « نسحف تلعف نإ لاق « عوطت رصعلا لبق لهف دمحمل تلق «طوسبملا »يف يناجزوجلا

 نيتعكرلاو عبرألا نيب يلصللا دمحم ريخ يأ :ش ( ریخو ) :م تاعكر عبرأ : لاق ؟اهلبق عوطتلا

 . رصعلا ةالص لبق

 هيلع هللا لوسر لاق : لاق - امهنع هللا يضر - رمع نبا نأ وهو :ش ( راثآلا فالتخال ) :م

 نسح ثيدح : لاقو « يذمرتلاو دواد وبأ هاور « اًعبرأ رصعلا لبق ىلص ًارما هللا محر : مالسلا

 وبأ هاور «نيتعكر رصعلا لبق يلصي مالسلا هيلع يبنلا لاق هنع هللا يضر اّيلع نأو « بيرغ
 نب مصاع نع يذمرتلا یورو . "هنع هللا يضر - يلع نع ةرمض نب مصاع ثيدح نم دواد

 عبرأ رصعلا لبق يلصي - مالسلا هيلع - يبنلا ناك : لاق - هنع هللا يضر - يلع نع ةرمض

 : لاقو «نينمؤملاو نيملسملا نم مهعم نمو نيبرقملا ةكئالملا ىلع ميلستلاب نهنيب لصفي تاعكر
 . نح ثیدح يلع ثيدح

 لمعتسم رئألا نأل رابخألا فالتخال : لقي ملو «راثآلا فالتخال : لاق فيك : تلق نإف

 ‹ نيثدحملا حالطصا يف - مالسلا هيلع - يبنلا نع ىوريام ربخلاو ةباحصلا نع ىورياميف
 . رابخألا فالتخال لوقي نأ يغبني ناكف < انركذ امك رابخألا يف انه اه فالتخالاو

 فالتخا نأل « رابخألا فالتخال لقي ملو : «حاضيإلا» نع ًالقان يقانغسلا لاق : تلق

 هيلع - يبنلا نم ال - مهنع هللا يضر - ةباحصلا لعف نم ءاج اغنإ نيتعكرلاو عبرألا نيب ةياورلا

 نماهنودعياونوكي ملو « نيتعكر رصعلا لبق نوبحتسياوناك يعخنلا نعو -٠ مالسلا
 هللا يضر -رمع نبا نم نآلا هانركذ ام نأل رظن هيف : تلق . ةباحصلا نم لقناذهو ءةنسلا

 فنصلماف «مالسلا هيلع يبنلا نم ًالوعفم هنوك عني ال اذه يعخنلا نع هلقنو هلقن ام دري -امهنع

 نأ ىأر نم امأو « راثآلا هظفل راتخا « ةباحصلا نع لقنام ىلع كلذ ىف دمتعا اغإ هللا همحر

 .دحاو ىنعم ىلإ عجري لصألا يف رابخألاو راثآلا

 . ًاعوفرم رمع نبا نع ىنثملا ىبأ نع )۳١٤( يذمرتلا « )١۱۳۲( دواد وبأ هاور : نسح (۱)

 «(۱۲۷۲) دواد وبأ هجرخأ .اعوفرم يلع نع ةرمض نب مصاع نع 0۸١( /۱) دمحأ « )۳١۳( يذمرتلا هاور (۲)

 . نسح هدانسإو . (۲۹7) لئامشلا يف يذمرتلا هجرخأو
 . سلدم وهو قاحسإ يبأ ةنعنع هيف : تلق (۳)



 هيف ركذو « ةبظاوملا مدعل اًبحتسم ناك اذهلو « ءاشعلا لبق عبرألا ركذي ملو ‹ عبرألا وه لضفألاو

 ‹ ءاشعلا دعب نيتعكر

 لضفأ نأل يزارتألا لاق . رصعلا لبق تاعكر عبرأ لضفألا يأ :ش ( عبرألا وه لضفألاو ) :م

 . اًباوث رثكأ ناكف ةيزع مودأ وأ المع رثكألا هنأل : لمكألا لاقو « اهرثكأ لامعألا

 ناك هنأ هنع هللا يضر يلع نع يور هنإف مالسلا هيلع يبنلل اعابتا لاقي نأ ىلوألا :تلق

 . انركذ امك تاعكر عبرأ رصعلا لبق يلصي

 . ميلستلاب نهنيب لصفي هنع هللا يضر يلع ثيدح رخآ يف : تلق ناف

 - : هلوق ىنعمو : لاق « رصعلا لبق نهنيب لصفي ال نأ ميهاربإ نب قاحسإ راتخا : تلق

 ىلع ميلستلا ميلستلاب دارأ : تلق . هيف فوصوم ميلستلا نأل « انبهذمك دهشتلاب يأ - ميلستلاب

 ميلستلا لصفلاب دارملا لاق ثيح نابح نبا ىلع دري اذهلو « هيف ميلستلا نأل « دهشتلا وهو ةكئالملا
 رمع نبا نع يذمرتلاو دواد وبأ هاور ام ًاضيأ كلذ ىلع ليلدلاو « نيتميلستب يلصي ينعي « ةقيقح
 لبق ةنسلا : «ديفملا » يفو « “"اًعبرأ رصعلا لبق ىلص أرمأ هللا محر لاق هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع

 نأل «عبرألا مامإلا بهذم اًضيآو « ناروكذملا رمع نباو يلع ثيدح اذه ديؤيو < عبرأ رصعلا

 عبرألا نوك يهو ةلأسملا هذه نأل « رظن هيف :ليق « هدنع عبرألا راهنلاو ليللا ةالص ةالصلا

 يذلا عوطتلا يف مهفالتخا نأ وهو « ىرخألا ةلأسملا عرف ىلع ءانب هدنع راهنلاو ليللا يف لضفأ

 . ننسلا نم سيل

 ةالص لبق تاعكر عبرأ مالسلا هيلع يبنلا ركذي مل يأ :ش ( ءاشعلا لبق عبرألا ركذي ملو ) :م

 ال هنأ نم رهظلاك ءاشعلا نأل نسح وهف عبرأب عوطت نإف « ةرباثملا ثيدح ريسفت ركذ دنع ءاشعلا

 يفو ءرهظلاك [هدعبو ءاشعلا لبق عوطتلا ركذي ملو طوسبملا يفو] . . هدعبو هلبق عوطتلا هركي
 . نسح معبرأب ءاشعلا لبق عوطتلاو ةريخذلا

 هلبق عبرألا ناك ءاشعلا لبق عبرألا ركذ مدع لجألو يأ :ش ( اًبحتسم ناک اذھلو ) :م

 هيلع يبنلا نم ةبظاوملاب تبثت اغنإ ةنسلا نأل « هلبق عبرألا ىلع :ش ( ةبظاوملا مدعلو ) :م اًبحتسم

 ركذو) :م بحأ نإ ءاشعلا لبق عبرأو يخركلا رصتخم حرشو ةفحتلاو ديفملا يف ركذ دقو « مالسلا

 ريغ يفو : يأ « عبرألا ركذ هريغ يفو ةرباثملا ثيدح يف مالسلا هيلع يبنلا ركذ يأ :ش ( هيف

 نب ءاربلا نع ىورام وهو :ش ( ءاشعلا دعب نيتعكر ) :م .ءاشعلا دعب عبرألا ركذ ةرباثملا ثيدح

 نهالص نمو « هتليل نم دجهت امنأك ناك اعبرأ رهظلا لبق ىلص نم» : ةَ هللا لوسر لاق : لاق بزاع
 نم يقهيبلا هاورو « «هننس » يف روصنم نب ديعس هاور « « ردقلا ةليل نم نهلثمك ناك « ءاشعلا دعب
 . ردقلا ةليل نم نهلثمك ناك ءاشعلا دعب اعبرأ ىلص نم : - اهنع هللا يضر - ةشئاع لوق

 . (۳۲۷) مقر يف مدقت : حیحص (۱)
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 ىلع - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع ًاصوصخ لضفأ عبرألا نأ الإ ريخ اذهلف ‹ عبرألا هريغ يفو

 ‹ هبهذم نم فرع ام

 هنأ اعوفرمو اًفوقوم رمع نبا ثيدحل لضفأ وهف ءاشعلا دعب اعبرأ ىلص ول : « طوسبملا» يفو
 يزارتألا لاقو .« ردقلا ةليل نم نهلثمك ناك تاعكر عبرأ ءاشعلا دعب ىلص نم » : لاق مالسلا هيلع

 مالسلا هيلع ىبنلا نأ يور دق عطقألا حرش يف ركذام وهو : - عبرألا ركذ ريغ يفو - هلوق دنع

 ءاش نإ يلصملا ريخ ناربخلا فلتخا املف « تاعكر عبرأ ىلصف هترجح يف لخدو ءاشعلا ىلص

 . نيتعكر یلص ءاش نإو ءاعبرأ یلص

 مل نمل ديلقتلاب اميس الو هجولا اذه ىلع هركذي مل ثيدحلا يف ادي هل نأ يعدي يذلا : تلق

 . ينظلا لامتحالاب الإ هاعدا ام ىلع لدي الف « هل ميلستلا دعبو هنع لفنلاو « هلاح نيبتي

 ةيناثلا يفو « تارم ثالث يسركلا ةيآو ةحتافلا ىلوألا يف أرقي « ينفخنسرلا دئاوف ١ يفو

 ىفو « تارم ثالث ¢ قلفلا برب ذوعأ لق و ةحتافلا ةثلاثلا ىفو « 4 دحأ هللا وه لق ل و ةحتافلا

 لن ةعبارلاو ةثلاثلا يف «تاطقتلملا »يفو «تارم ثالث ¢ سانلا برب ذوعأ لق» و ةحتافلا ةعبارلا

 مالسلا هيلع هركذ لجألو يأ :ش ( اذهلو ):م . ةعكر لك يف ةرم نيتذوعملاو € دحأ هللا وه

 همحر - دمحم ريخ يأ :ش ( ريخ) :م هريغ يف اعبرأ هركذو ةرباثملا ثيدح يف ءاشعلا دعب نيتعكر

 وبأو دمحم يأ ريخ : يقانغسلا لاقو . نيتعكر يلصي نأ نيبو اعبرأ يلصي نأ نيب يلصملا -هللا

 انركذ ال :ش ( لضفأ عبرألا نأ الإ ) :م - نيتعكر ءاش نإو اهدعب عبرأو - هلوقب يرودقلا نسحلا

 ىلع هللا همحر ةفينح يبأ بهذم ىلع اًصوصخ ) :م هنع هللا يضر بزاع نب ءاربلا ثيدح نم اًمنآ

 «ًاراهنو اليل اعبرأ يلصي نأ لفاونلا باب يف ةفينح يبأ دنع لضفألا يأ :ش ( هبهذم نم فرع ام

 . هعضوم يف فرع ام ىلع ليللاب لضفأ عفشلا امهدنعو

 رهظلا لبق تاعكر رشع سمخلا تاولصلا دنع ننسلا نأ بابلا اذه ىف ىعفاشلا بهذمو

 لاقو . ءاشعلا ةنس طقسأف نامث لامكلا ىندأ : لاق نم ةيعفاشلا نمو «دمحأ لاق هبو ناتعکر

 رهظلا لبق لعجف [. . .]ةعكر ةرشع يتنث : لاق نم مهنمو « يطيوبلا يف هيلع صن يوونلا

 لبق اًعبرأو نيتعكر اهدعبو نيتعكر اهلبقو اوداز ةرشع ينامث ةيعفاشلا دنع لمكألاو ءاًعبرأ

 نع يذمرتلا ىور اب « تاعكر رشع ننسلا نأ نم هيلإ ابهذ امف دمحأو يعفاشلا جتحاو «رصعلا
 ناك : تلاقف مالسلا هيلع يبنلا ةالص نع - هنع هللا يضر - ةشئاع تلأس لاق نايفس نب هللا دبع

 رجفلا لبقو نيتعكر ءاشعلا دعبو نيتعكر برخغملا دعبو نيتعكر اهدعبو نيتعكر رهظلا لبق يلصي
 . يذمرتلا هححصو « نيت

 مالسلا هيلع هللا لوسر ةالص نع ةشئاع تلأس لاق نايفس نب هللا دبع نع ثيدح امأو

 لبقو نيتعكر ءاشعلا دعبو نيتنث برغم ا دعبو نيتعكر اهدعبو اًعبرأ رهظلا لبق يلصي ناك تلاقف
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 اي هللا لوسر هلاق اذك «اندنع ةدحاو ةميلستب رهظلا لبق عبرألاو

 ىلوأ ناكف ةدايز هيفو « يذمرتلا ثيدح نم حصأ وهو « دواد وبأو ملسم هاور « نيتعكر رجفلا

 . لوبقلاب

 الو ةبوتكملا لبق ةنس تؤي مل - هللا همحر - كلامو « هانركذ دقو اًضيأ ةرباثملا ثيدح انلو

 يفو « ةنيدملا لهأ لمع هنآ معزو « ننسلا تيقوت يف ةتباثلا حاحصلا ثيداحألا فلاخو « اهدعب

 امك تاعكر رشع : نورشكألا لاق « تاعكرلا ددع يف باحصألا فلتخا : « زيجولا حرش »

 ‹ ةرباثملا ثيدحل نيتعكرلا ىلإ نيتمومضم «رهظلا لبق نيتعكر رشعلا ىلع داز نم مهنمو « انركذ

 . رهظلا دعب نيتعكر ددعلا اذه ىلع داز نم مهنمو

 ةرشع ةينامث لامكلا متو « تاعكر رشع لامكلا ىندأ ةعامجو : « بذهملا » بحاص لاقو

 تاياورلا يف نكي مل نإو « اهبابحتساب ليق ناهجو برغملا لبق نرتعكرلا بابحتسا يفو « ةعكر
 ملف ملعو مالسلا هيلع هللا لوسر ينآرو برخملا لبق نيتعكر تيلص : لاق هنأ سنأ نع يور ال

 يف لاقو «« نيتعكر برغملا لبق اولص» : لاق - مالسلا هيلع -هنأ يورو « ينهني ملو ينرمأي

 . «ءاش نمل » : ةثلاثلا

 ام : لاقف « امهنع لئس هنآ - هنع هللا يضر - رمع نبا نع يور ال بابحتسالا : ليقو

 ناک هنآ -هنع هللا يضر - رمع هيبأ نعو « امهالص مالسلا هيلع هللا لوسر دهع ىلع آدحأ تيأر

 . بحتسم برغم ا ليجعت نأل « ةفينح وبأ لاق هبو « ""«امهيلع برضي

 هاور ثلاثلا ثيدحلاو « يراخبلا هاور يناثلا ثيدحلاو « ملسم هاور سنأ ثيدح : تلق

 هجرخأ - هنع هللا يضر - رمع رثأو «نسح هدانسإ : يوونلا لاقو . هنع تكسو دواد وبأ

 يف ةبيش يبأ نبا هجرخأو . ةفلتخم ظافلأب حاحص قرط رشع نم ٠ راثآلا يناعم » يف يواحطلا

 ىلع سانلا برضي ناك هنأ هنع هللا يضر ديلولا نب دلاخ نع اًضيأ يواحطلا جرخأو « هفنصم

 دلاخ نع اًضيأ يواحطلا جرخأو . هفنصم يف اًضيأ ةبيش يبأ نبا هجرخأو . رصعلا دعب ةالصلا

 لاقو امهنع هاهنف رصعلا دعب نيتعكرلا نع هلأس اًسواط نأ سابع نبا نع اًضيأ جرخأو ديلولا نبا
 ٠١١ ةيآالا) :م € مهرمأ نم ةريخلا مهل نوكي نأ ًارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك امو

 . (بازحألا

 يذلا اذه :ش ( مالسلا هيلع هللا لوسر هلاق اذك « اندنع ةدحاو ةميلستب رهظلا لبق عبرألاو ) :م

 بوي يبأ نع « لئامشلا » يف يذمرتلاو « « هننس » يف دواد وبأ هاور مالسلا هيلع هللا لوسر هلاق

 ةميلست نهيف سيل رهظلا لبق عبرأ »: لاق - مالسلا هيلع - يبنلا نع - هنع هللا يضر - يراصنألا

 )١( دواد یبأ - هللا هظفح - ینابلألا ةمالعلا هفعض : فيعض )۲۷۹( .
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 نإو« نيتعكر ةميلستب ىلص ءاش نإ راهنلا لفاونو : لاق ‹ - هللا همحر- یعفاشلل فالخ هيفو

 نامث ىلص نإ - هللا همحر - ةفينح وبأ لاق « ليللا ةلفان امأو . كلذ ىلع ةدايزلا هركتو اًعبرأ ءاش

 . كلذ ىلع ةدايزلا هركتو زاج ةميلستب تاعكر

 يلصي ناك مالسلا هيلع يبنلا نأ : ظفلب «هننس » يف ةجام نبا هاورو . "”“ ءامسلا باوبأ نهل حتفي
 تلاز اذإ حتفت ءامسلا باوبأ لاق «ميلستب نهنيب لصفي ال سمشلا تلاز اذإ اعبرأ رهظلا لبق
 هيلع ناكو « هرصتخم ىف يذمرتلا ىلإ هوزع يرذنملا قلطأو « دواد وبأ هفعضو « "”سمشلا
 ۰ . انركذ امك لئامشلاب هديعي نأ مالسلا

 اهيلصي هدنعف « يعفاشلا فالخ رهظلا لبق عبرألا يف يأ :ش ( يعفاشلل فالخ هيفو ) :م
 ناك مالسلا هيلع هنأ ةريره يبأ ثيدحب اوجتحاو « دمحأو كلام لاق هبو « لضفأ وهو نيتميلستب

 بويآ يبأ ثيدح انلو « لضفأ ناكل ميلستو ةيرحت ةدايز هيف نألو « نيتميلستب نهيلصي
 . اًمنآ روكذملا يراصنألا

 دهشتلا ىمسي « نيدهشتب ينعي - نيتميلستب - هلوق ىنعم نأ ةريره يبأ ثيدح نع باوجلا
 نبا نع ليوأتلا اذه يور دقو « ةداهشلا نم هيف ال دهشتلا يمس امك مالسلا نم هيف امل اًميلست
 . دوعسم

 راهنلاو ليللا ةالص : لاق هنأ - مالسلا هيلع - هنع يور اب اًضيأ ءالؤه جتحا : تلق نإف

 .هنع باوجلاو هلاح نايبو ثيدحلا اذه يتأي بيرق نع: تلق ینثم ینثم

 رأ مل نيتعكر ةميلستب ىلص ءاش نإ :ش ( راهنلا لفاونو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يفاضإ مالك - راهنلا لفاون - هلوق لوقنف ةيبرعلا ثيح نم بيكرتلا اذه لح حارشلا نم أدحأ
 ةميلستب يلصي) :م يلصملا :ش ( ءاش نإ ) :م اهيف لاقي راهنلا لفاون هريدقت فوذحم هربخو ًادتبم
 بويأ يبأ ثيدحب ةدحاو ةميلستب تاعكر عبرأ ىلص ءاش نإو يأ :ش.( اًعبرأ ءاش نإو نيتعکر

 تاعكر عبرأ ىلع يأ :ش ( كلذ ىلع ةدايزلا هركتو ) :م اًمنآ روكذملا هنع هللا يضر يراصنألا

 . هيلع صن دورو مدعل راهنلا ةلفان يف ةميلستب

 عبرأ ليللا ةلفان :ش ( زاج ةميلستب تاعكر نامث ىلص نإ ةفينح وبأ لاق ليللا ةلفان امأو ) :م

 ةميلستب تس ىلإ اهيلع ةدايزلا زوجيو « ةعس ةدايزل ةفينح يبأ دنع لضفأ ةدحاو ةميلستب عبرأ

 لكب ربخلا دورول ةياور يف نامث ىلإو ‹«« ريغصلا عماجلا» ةياور يف ةهارك ريغ نم هدنع ةدحاو

 تاعكر نامث ىلع يأ :ش ( ةدايزلا هركتو ) :م هدنع لضفأ عبرألا نكلو « نيددعلا نم دحاو

 . قودص وهو عرق هيف . نسح هدانسإو (۱۲۷۰) دواد وب هاوو (۱)

 . )٩۹٥۰( ةجام نبا هاور (۲)
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 ةالص يف ينامثلا ركذي مل « ريغصلا عماجلا ١ يفو ةميلستب نيتعكر ىلع ليللاب ديزي ال : الاقو

 ليللا

 : « ةياهنلا » يفو « هركي ال : ةمئألا سمش لاقو . مالسإلا رخفو يرودقلا رايتخا وهو ةميلستب

 : يقانغسلا نع ًلقان لمكألا لاقو . لضفأ كلذو ةدابعلاب ًالصو هيف نأل < هركي ال هنأ حصألاو

 نامثلا ىلإ ليللا ةلفان يف زاوجلا نيمكحلا الك نأل «مكحلا اذهب ةفينح ابأ صيصخت يف ةدئاف ال

 نوکی نأ زوجي تلق لاق مث ‹ بتكلا تاياور ةماع يف اقافتا اهءارو اميف ةهاركلاو « ةهارك ريغب

 ‹« كلذ هرك داز ولو « عبرأ ىلع ديزي ال لوقي هنإف « يعفاشلا لوق نع زارتحالل ةفينح يبأ ركذ
 . یھتنا

 ةفينح يبأ صيصخت نوكيف هيبحاصو ةفينح يبأ نيب فالخلا بصن نأل ‹ رظن هيف : تلق

 . هركذام ىتأتي ال عضوملا اذه لثم يفو « يعفاشلا لوق نع ركذلاب

 ذئنيحف :ش ( ةميلستب نيتعكر ىلع ليللاب ديزي ال ) :م دمحمو فسوي وبأ يأ :ش ( الاقو ) :م

 ةهاركلا مهوي يرودقلا ظفلو « امهدنع ةميلستب عبرألا هركي لهو « عبرألا ىلع ةدايزلا هركي

 ةدايزلا يفن مهوي ةياورلا يف مالكلا اذه لثمو « نيتعكر ىلع ليللاب ديزي ال الاقو : لاق ثيح

 يف فالتخالا نأ بتكلا ةماعو «ريغصلا عماجلا »و « طوسبملا» يف ركذ نكلو « ةهارك وأ ةمرحب

 ىلص ولو: « ناخ يضاق» يفو « قافتالاب عبرألا يف ةهاركلا ءافتنا ىلع لديف « ةيلضفألا

 يبأ دنع تاميلست عبرأ نع بوني نيتعكر لك يف دعقو ةدحاو ةميلستب تاعكر نامث حيوارتلا

 عبرألا ىلع داز ام نأل نيتميلست نع بوني امهدنعو « نامثلا ىلإ ةهاركلا مدعل ةياور يف ةفينح

 عبرألاذإ عبرألا نع ةهاركلا ءافتناب حيرصت اذهف «حيوارتلا نع ةدايزلا بونت الف هركي امهدنع

 ديزي ال خلا . . ليللاب ديزي ال : لاقو يرودقلا يف ركذ ام ىنعمب اذه ىلعف « حيوارتلا نع تزاج

 يف دمحم قرف : يبوبحملا لاقو . اهيلع ةدايزلا يف ةهاركلاو «عبرألا يف لضفألا كرت مزلي اليك

 يف هنم ءاج رثألا نأ رابتعاب عبرألا ىلع ةدايزلا ةهارك يف راهنلا ةالصو ليللا ةالص نيب باتكلا

 . تادابعلا يف اًصوصخ عابتالا انيلعو « راهنلا ال ليللا ةالص

 نامث دمحم ركذي مل يأ :ش ( ليللا ةالص يف ينامثلا ركذي مل ريغصلا عماجلا يفو ) :م

 ضيوعت ىلع يناميلاك ةبسنلل ةيقابلا - ينامثلا - هلوق « ةتسلا ركذ اغإو « ليللا ةالص يف تاعكر

 ضوعملاو ضوعلا نيب عمجي الو ىتح لثم ال « [ددشي ال]اذهلو « ةبسنلا يئاي ىدحإ نع فلألا

 . نونلا ىلع ةمضلاب نامث لاقي ال يعمصألا لاق

 : رعاشلا لاق تلق نإف

 نامث اهل نهيف عبرأو ن اسح عبرأ ايانث اهل

 : ليللا ةالص يف «ريغصلا عماجلا» يف ركذ ام اذه ىلعو « أطخ وه لاقو يعمصألا هركنأ : تلق
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 ‹ زاوجلل اًميلعت ركذل ةهاركلا الولو « كلذ ىلع دزي مل -مالسلا هيلع- هنأ ةهاركلا ليلدو

 . عبرأ عبرأ راهنلا يفو « ىنثم ىنثم - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ دنع ليللا يف لضفألاو

 ‹ عبرأ عبر امهيف ةفينح يبأ دنعو « ىنثم ىنثم امهيف - هللا همحر - يعفاشلا دنعو

 .[. ..] تارورضلا نم ةتسلاو أطخ نامث تئش نإو

 . نونلا حتفب اهفذح ذشو اهناكسإ ءاجو ءايلا حتف ةرشع ينامث يف بجاحل ا نبا لاقو

 ( ةهاركلا الولو ) :م ينامثلا ىلع يأ :ش ( كلذ ىلع دزي مل مالسلا هيلع هنأ ةهاركلا ليلدو ) :م
 رايتخا اذه :ش ( زاوجلل ) :م ميلعتلا لجأل يأ :ش ( اًميلعت ركذل ) :م ينامثلا ىلع يأ دازل :ش
 هنأل تاعكر نامث ىلع ةدايزلا هركي ال هنأ حصألا ةمئألا سمش لاقو « مالسإلا رخفو يرودقلا.

 ناتعكرلاو رتولا ثالثلاو ليللا ةالص ةينامثلا نوكتف ةعكر رشع ثالث ىلص مالسلا هيلع هنأ يور
 نب دامح هركذاذكه ضعبلا ىلع ضعبلا لصف مث ءادتبالا يف هلك اذه يلصي ناكو « رجفلا ةنس

 نعاذه لمكألا لقنو ءةدحاو ةميلستب تاعكر نامث ىلع ةدايزلا ةهارك ركذي ملو « ةملس

 ىلع لدي ام ركذاميف سيلو « ةدحاو ةميلستب هركي اميف انمالك نأل « رظن هيفو لاق مث يقانخسلا
 . كلذ

 ال تاعكر عست يلصي ناك مالسلا هيلع هنأ ليوط ثيدح يف ملسم حيحنص يف درو : تلق

 موقي مث ملسي الو ضهني مث « هوعديو هدمحيو ىلاعت هللا ركذيف ةنماثلا يف الإ نهيف سلجي

 . انعمسي اميلست ملسي مث هوعديو هدمحيو ىلاعت هللا ركذيف دعقي مث « ةعساتلا يلصيف

 رظن هيفو لاق ال ثيدحلا اذه ىلع لمكألا فقو ولو « تاعكر عستب رتوي ناك ملسم ريغ يفو
 سيل اًبيرغ اًتيدح اذه ركذو كلذ ىلع دري مل - هلوق نم فنصملا هلاق ام فالخ ثيدحلا اذه نأ عم
 . مهفاف لصأ هل

 لضفألا يأ :ش ( ینثم ینثم - هللا امهمحر - دمحمو فسوي يبأ دنع ليللا يف لضفألاو ) :م

 هراركتو نينثا نينثا نع لودعم ىنثمو « نيتعكر ينعي «نينثا يأ ىنثم امهدنع ليللا عوطت يف

 نع هلدعو ةيلصألا هتغيص نع هلدع نيلدعلا نم هيف ال فرصلا عنم يرشخمزلا لاقو . ديكأتلل
 يف الإ لدعلا نوكي ال شيعي نبا لاقو « ىنعملاو ظفللا يف نوكي نأ لدعلا طرش لاقيو «هوركم

 عبرأ فرص امأو « تاعكر عبرأ راهنلا عوطت يف لضفألا يآ :ش ( عبرأ عبرأ راهنلا يفو ) :م

 . ءاتلل لباق هنإف اًصضيأو ةيفصولا نم هل أرط ام ىلإ تفتلي ملف « لصألا يف امسا عضو هنأل

 ء[ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا يف هدنع عوطتلا يف يأ] :ش ( ىنثم ىنثم امهيف يعفاشلا دنعو ) :م

 ليللا هدنع عوطتلا يف لضفألا يأ :ش ( عبرأ عبرأ امهيف ةفينح يبأ دنعو ) :م دمحأو كلام لاق هبو

010° 



 . حيوارتلاب رابتعالا امهلو ‹ « ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص » : مالسلا هيلع هلوق يعفاشلل

 ثيدحلا اذه :ش ( ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص مالسلا هيلع هلوق يعفاشلل ) :م تاعكر عبرأ راهنلاو

 يبنلا نأ هنع ةعبرألا هجرخأ رمع نبا ثيدحف . مهنع هللا يضر ةشئاعو ةريره وبأو رمع نبا هاور

 . ”ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص لاق مالسلا هيلع

 نع ناهبصأ خيرات يف ميعن وبأ ظفاحلا بيرغ يف يبرحلا ميهأربإ هجرخأ ةريره يبأ ثيدحو

 . ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص مالسلا هيلع هللا لوسر لاق تلاق ةشئاع نع ةورع

 باحصأ فلتخا لاق هنأ الإ « هنع تكس يذمرتلا هاور امل رمع نبا ثيدح نأ اهنع باوحلاو

 مالسلا هيلع يبنلا نع رمع نب هللا دبع نع تاقثلا هاورو « مهضعب هفقوو مهضعب هعفرف هيف ةبعش

 هننس » يف لاقو ءًأطخ يدنع ثيدحلااذه يئاسنلا لاقو « راهنلا ةالص هيف ركذي ملو

 هيف اوركذي ملف هيف يدزألا اوفلاخ رمع نبا باحصأ نم ةعامج نأ الإ « ديج هدانسإ :«ىربكلا

 . سواطو عفانو« ملاس مهنم « راهنلا

 ىورو راهنلا ركذ هيف سيلو رمع نبا نع ةعامج ثيدح نم نيحيحصلا يف ثيدحلاو

 لاحمف « اعبرأ راهنلابو نيتعكر ليللاب يلصي ناك هنأ رمع نبا نع راثآلا يناعم يف اًضيأ يواحطلا

 يور ام ناك هنأ كلذب ملعف « كلذ فلاخي مث ائيش مالسلا هيلع هللا لوسر نع رمع نبا يوري نأ

 . عوفرم ريغ اًقوقوم ناك وأ اًقيعض مالسلا هيلع هللا لوسر نع هنع

 ‹« تبثأو ىوقأو امهنم حصأ ملسمو يراخبلا هاور يذلا نإف ةشئاعو ةريره يبأ ثيدح امأو

 اعمج ًازاجم مزاللا ىلع موزلملا مسا قالطإ ليبسب رتو ال اًعفش هانعم لوقي ميلستلا قيرط ىلعو
 . ءيجي ام ىلع نيليلدلا نيب

 ىلع اًسايق ينعي :ش ( حيوارتلاب رابتعالا ) :م دمحمو فسوي يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 لفاون رئاس نوكي نأ يخبنيف ليللا لفن اذهو « عامجإلاب ىنثم ىنثم امهيف لضفألا نإف « حيوارتلا

 ناكو « هركذ مدقت يذلا - هنع هللا يضر - بويأ يبأ ثيدحل « راهنلا لفن فالخب كلذك ليللا

 ركذ هيفو ملسمو يراخبلا هاور يذلا- هنع هللا يضر - رمع نبا ثيدحب امهل لدتسي نأ يغبني

 رمألا سفن يف وهو هلوق وأ اَب يبنلا لعف نم الإ ملعن ال تادابعلا يف لئاضفلا تابثإو طقف ليللا

 . يميفوت

 باب « يئاسنلا « ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص نأ ءاج ام باب « يذمرتلا « راهنلا ةالص باب « دواد وبأ هاور (1)

 نب يلع نع ءاطع نب ىلعي نع ةبعش نع « ىنثم ىنثم راهنلاو ليللا ةالص باب « ةجام نبا « ليللا ةالص ةيفيك

 نأ الإ « ديج هدانسإ : لاقو « أطحخ يدنع ثيدحلا اذه : يئاسنلا لاق . اًعوفرم رمع نبا نع يدزألا هللا دبع

 . سواطو عفانو ملاس مهنم « راهنلا هيف اوركذي ملف هيف يدزألا اوفلاخ رمع نبا باحصأ نم ةعامج

 . اًضيأ نيعم نباو دمحأ اهفعضو : تلق
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 - ةشئاع هتور اًعبرأ ءاشعلا دعب يلصي ناك مالسلا هيلع هنأ - هللا همحر - ةفينح يبألو

 . اهنع -هللا يضر

 :ش ( اهنع هللا يضر ةشئاع هتور « اعبرأ ءاشعلا دعب يلصي ناك مالسلا هيلع هنأ ةفينح يبأالو ) :م

 اذه لاحل اوضرعت الو عضوملا اذه اوققح نيرخأتملا نم مهريغ نم الو حارشلا نم ادحأ رأ مل

 مل ثيدحلااذهو : هريغلادلقم لاق ينامكرتلا نيدلا ءالع نأ لكلا نم بجعأو « ثيدحلا

 ۰ . قيفوتلا هللابو لوقنف «هدجن
 لاق ثيح سايقلاب ةفينح يبأل لدتسا اغإو « ةيلكلاب ثيدحلا اذه كرتي مل هنإف يزارتألا امأ

 لصاف ميلستب عبرألا ناك ولف « ءاشعلا وهو ضرفلاب رابتعالا امهدحأ ؛ناهجو ةفينح يبألو

 ةليضفلاب وهو ىوقأ ضرفلا لاح نأل « كلذك ضرفلا ناكل لصاف ميلست الب عبرألا نم لضفأ

 اميفو سفنلا ىلع ةقشم اهيفو « ةعاطلا ىلع ةموادم ةدحاو ةميلستب عبرألا يف نأ يناثلاو ٠ ىلوأ

 . ىلوأ هالص ام نوكي سفنلل ةحارتسا اولاق

 لدتسي فنصملاف « باتكلا حرشب نيمدقتملا اميس الو نيفنصملا بأد نم سيل اذه : تلق

 ناهجولا اذه عمو « هلاح ىلإو ثيدحلا ىلإ تفتلي الو سايقلاب لدتسيو حراشلا يتأيو ثيدحب
 . لمأتملا ىلع ىفخي الو امهيف لوخدم امهركذ ناذللا

 ةفينح يبأل لالدتسالا هوجو نم هريغ الو ثيدحلا ال « ًالصأ ايش ركذي مل هنإف لمكألا امأو

 . رهاظ همالکو هلوقب عنقو

 -امهنع هللا يضر - سابع نبا نع يور ام ةفينح يبألو لاق هنإف  ةياردلا » بحاص امأو

 « كلذل هوبأ هلسرأ مالسلا هيلع يبنلا ةالص بقري -اهنع هللا يضر -ةنوميم هتلاخ دنع تاب هنأ

 نارمع لآ ةروس ةمتاخ ًأرقف ءامسلا ىلإ رظنو ماق مث هدقرم دقر ءاشعلا مالسلا هيلع ىلص املف

 .ةدحاو ةميلستب تاعكر عبرأ یلصو ًأضوتو

 ام : تلاقف مالسلا هيلع هللا لوسر ةالص نع تلئس نيح اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحو

 لأست ال عبرأ ىلصي ةعكر ةرشع ىدحإ ىلع هريغ يف الو ناضمر يف ديزي مالسلا هيلع يبنلا ناك

 . رتولا يلصي مث « كلذل اعبرأ يلصي مث « نهلوط نع الو نهنسح نع

 ةفينح يبأل لدتسا اغنإو « ًالصأ روكذملاةشئاع ثيدح ركذي مل اًضيأ هنإف يقانغسلا امأو

 دقو كلذ لوقي فيك هنإف هدجن مل ثيدحلا اذه نيدلا ءالع لوق امو « روكذملا سابع نبا ثيدحب

 نع تلأس اهن اهنع هللا يضر ةشئاع نع ىفوأ نب ةرارز ثيدح نم هننس يف دواد وبأ هاور

 مث ةعامج يف ءاشعلا ةالص يلصي ناك تلاقف « ليلا فوج يف مالسلا هيلع هللا لوسر ةالص
 ضبق یتح هرخآ يفو « هلوطب ثیدحلا . هشارف ىلإ يوأي مث تاعكر عبرأ عكريف هلهأ ىلإ عجري
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 ىحضلا يف عبرألا ىلع بظاوي - مالسلاو ةالصلا هيلع - ناكو

 نب ديعس نع ةرارز نع هجرخأ مث « رظن ةشئاع نع ةرارز عامس يف دواد وبأ لاقو . كلذ ىلع
 ةرارز عمس : لاق يزارلا متاح ابأ ناف « يدنع ةظوفحملا يه ةياورلا هذهو لاقو ةشئاع نع ماشه

 عمسي مل ةرارز نأل اذه رهاظف هل حصا م اذهو « نيصح نب نارمعو سابع نباو ةريره يبأ نم

 ةشئاع نع ناه نب حيرش نع« ىربكلا هننس » يف يئاسنلاو اًضيأ دواد وبأ جرخأو ةشئاع نم

 ءاشعلا مالسلا هيلع هللا لوسر ىلص ام : تلاقف مالسلا هيلع هللا لوسر ةالص نع اهتلأس : تلاق

 نع « هدنسم » يف دمحأ ىورو "هنع تكسو اس وأ تاعكر عبرأ اهدعب یلص الإ يلع لخدف طق

 عبرأ عكر ءاشعلا ىلص اذإ مالسلا هيلع هللا لوسر ناك : لاق -هنع هللا يضر -ريبزلا نب هللا دبع

 « هدنسم» يف ًاضيأ رازبلا هجرخأو ليللا نم هتالص اهدغب يلصي ىتح ماق مث ةدجسب رتوأو تاعكر

 ةنوميم يتلاخ تيب يف تب : لاق سابع نبا نع يراخبلا جرخأو . «  همجعم » يف يناربطلاو

 يبنلا ىلصف اهتليل يف اهدنع مالسلا هيلع يبنلا ناكو - مالسلا هيلع - يبنلا جوز ثراحلا تنب

 مث تاعكر سمخ ىلصو ماق مث مان مث تاعكر عبرأ ىلصف هلزنم ىلإ ءاج مث ءاشعلا مالسلا هيلع

 . ةالصلا ىلإ جرخ مث نيتعكر ىلص

 هيلع يبنلا ناك تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع قيقش نب هللا دبع نع ملسم جرخأ تلق نإف

 يلصيف لخدي مث سانلاب يلصيف جرخي مث اًعبرأ رهظلا لبق [ىلص] « يتيب يف يلصي مالسلا
 يف لخديو ءاشعلا سانلاب يلصيو ناكو نيتعكر يلصيف لخدي مث برغملا سانلاب يلصي « نيتعكر

 . مدقتملا اهثيدحل فلاخم اذهف . ىهتنا نيتعكر يلصيف يتيب

 ‹ ليللا يف مالسلا هيلع هتالص يف تاعكرلا دادعأ يف ةشئاع نع ريثك فالتخا عقو دق تلق

 هيلع هلعف نع بلغألا وهام اهنم تالاح نع تربخأ اهنأ رابتعاب امإو اهنع ةاورلا نم امإ اذهف

 . هقيضو تقولا عاستا ثيحب وه ام اهنمو « ردان وهام اهنمو « مالسلا

 نم ملسم هاور ثيدحلا اذه :ش ( ىحضلا يف عبرألا ىلع اًبظاوم مالسلا هيلع ناكو ) :م

 تاعكر عبرأ لاق ىحضلا يلصي مالسلا هيلع هللا لوسر ناك مك ةشئاع تلأس اهنأ ةذاعم ثيدح

 ةرمع ثيدح نم « هدنسم » يف يلصوملا ىلعي وبأ هاورو « ءاش ام ديزيو ةياور يفو « ءاش ام ديزي

 يلصي مالسلا هيلع هللا لوسر ناك لوقت اهنع هللا ىضر ةشئاع نينمؤملا مأ تعمس تلاق ةشئاع نع

 دواد يبأ حيحص . ناتعكر ةشئاع نع ظوفحملاو « تاعكر عبرألا نود حيحص : ينابلألا خيشلا لاق )١(

(4۷). 

 . نيل وهف دحأ هعباتي ملو لوبقم وهو يلجعلا ريشب نب لتاقم هيفو . )۲۸١( دواد وبأ هاور (۲)

 نب هللا دبع نبا وه تباثو . تباث نب عفان هيف : (۲۷۲ /۲) ٩ عمجلملا » يف يمثيهلا لاقو . )٤/ ٤( دمحأ هاور (۳)

 هيبأ نع ىور امغإو هكردي ملو ريبزلا نب هللا دبع هدج نم عفان عمسي ملو تاقثلا يف نابح نبا هركذ ريبزلا

 . تباث
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 ال ةميلستب اًعبرأ يلصي نأ رذن ول اذهلو ‹ ةليضف ديزأو ةقشم رثكأ نوكيف ةيرحت مودأ هنألو

 جرخي بلقلا ىلعو نيتميلستب هنع جرخي

 نيثيدح ةفينح يبأل ركذ هللا همحر فنصملاف « مالكب نهنيب لصفي ال تاعكر عبرأ ىحضلا

 . راهنلاب هتيلضفأ يف رخآلاو ليللاب عبرألا ةيلضفأ يف امهدحأ

 عديل مالسلا هيلع هللا لوسر ناك : تلاق ةشئاع نع ةورع نع يراخبلا ىور : تلق نإف

 ةحبس مالسلا هيلع هللا لوسر حبس امو « مهيلع ضرفيل سانلا هب لمعي نأ بحي وهو لمعلا
 هللا يضر ةشئاع تلأس لاق قيقش نب هللا دبع نع ملسم ىورو « اهحبسأل ينإو طق ىحضلا

 اهنأ لمتحي تلق . هبيغم نم ءيجي نأ الإ ال تلاق « ىحضلا يلصي ءَ هللا لوسر ناك له اهنع

 دقو هنع هريغ ربخ وأ مالسلا هيلع هربخ يف امأ [ . . .]اهتدهاشمو اهتيؤر نع راكنإلا يف تربخ

 ىلع سانلا دنع ةدوهعملا ىحضلا ةالصل وه اغنإ راكنإلا نوكي دقواهيلع هتبظاوم اهراكنإ نوكي
 اًعبرأ اهيلصي ناک مالسلا هيلع هنأو « تاعكر نامثب ةالصلا نم فلسلا نم ةعامج هراتخا يذلا

 نأ ةعامج ىأر دقو « ناتعكر اهلقأو < اًينامث ةرمو اّتس ةرمو اًعبرأ ةرم يلصيف « ءاشام ديزيو

 . ضئارفلا نيبو امهنيب فلاخي تقو نود تقو يف ىلصي

 اهاري رمع نبا ناكو « ةنس ليقو : يوونلا لاقو« ةبحتسم ىحضلا ةالص نأ ملعا مث

 تاعكر ينامث اهلضفأ يوونلا لاقو .ناتعكر اهلقأو يوونلا امهاكح ٠ دوعسم نبا هلثمو «ةعدب

 لاوزلا تقو ىلإ سمشلا عافترا نم اهتقوو . فيعض هيف ثيدح هيفو « ةعكر رشع ينثا ليقو
 هيلع هللا لوسر نأ مقرأ نب ديز ثيدحل راهنلا عبر ىضم اذإ راتخملا اهتقوو يواحلا بحاص لاقو

 يأ ميملاو ءاتلا حتفب -ضمرت - هلوق . ملسم هاور لاصفلا ضمرت نيح نيباوألا ةالص لاق مالسلا

 هيلع هنأ - اهنع هللا يضر- ئناه مأ ثيدح يفو « اهفافخإ يف رحلا ةدش نم لاصفلا كرتي نيح

 يف نإ لاق مالسلا هيلع يبنلا نع ةريره يبأ نعو « هيلع قفتم « تاعكر ينامث اهالص مالسلا

 ؟ ةالص نودي اوناك نيذلا يأ يدانم يداني ةمايقلا موي ناك اذإف « ىحضلا باب هل لاقي اباب ةنجلا

 . هللا ةمحرب هولخداف مكباب اذه ىحضلا

 ترمتسا اهنأل ميرحتلا ثيح نم يأ :ش ( ةميرحت مودأ ) :م عبرألا نألو يأ :ش ( هنألو ) :م

 :م نيتعكرلا فالخب سفنلل ةحار هيف سيل هنأل :ش ( ةقشم رثكأ نوكيف ) :م ءيشب لصفي ملو

 لضفأ ءاجو « ةقشملا رشكأ يف ةليضفلا ةدايز نأل ةليضفلا ثيح نم يأ :ش ( ةليضف ديزأو)

 . تادايزلا يف ركذ ليلعت نم انركذ ام لجألو يأ :ش (اذهلو ):م اهقشأ يأ [. . .]لامعألا

 :ش ( نیتمیلستب ) :م رذنلا نع يأ :ش ( هنع جرخي ال ةميلستب اًعبرأ يلصي نأ رذن ول ) :م

 ( جرخي بلقلا ىلعو ):م ففخم وهاب ةدهعلا نع جرخي ال هنأل نيمالسب عبرألا ىلص ول ينعي

 اعبرأ ىلصف نيتميلستب اعبرآ يلصي نأ رذن ول هنأ وهو ةروكذملا ةلأسملا بلق ىلع رذن ولو يأ :ش
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 . ملعأ هللاو « رتو ال اًعفش هاور ام ىنعمو « ريسيتلا ةهج اهيف ىعاريف ةعامجب ىدؤت حيوارتلاو

 لاق اغنإو باوثلا بالجنإ يف اذكو « لضفأ ناكف « قشأ نوكيف ةففخملا ددش هنأل جرخي ةميلستب

 ىلصف نيتعكر يلصي نأ رذني نأ ةروكذملا ةلأسملا سكع نأل سكعلا ىلعو نود بلقلا ىلعو

 . اعبرأ

 نأ هريدقت حيوارتلاب نيبحاصلا لالدتسا نع باوج اذه :ش ( ةعامجب ىدؤت حيوارتلاو ) :م

 يأ :ش ( ريسيتلا ةهج اهيف ىعاريف ) :م قيقحتلل هيف قيرفلا رايتخاو « ةعامجب ىدؤت حيوارتلا لاقي
 . ةعامجلا قحل ةياعر كلذو « قيقحتلا ةهج

 وهو يعفاشلا هب جتحا يذلا ثيدحلا نع باوج اذه :ش (ًارتو ال اعفش هاور ام ىنعمو ) :م

 اعفش اعفش هانعم - ینثم ینثم - هلوق نأ هریدقتو «( ینثم ینثم راهنلاو لیللا ةالص» مالسلا هيلع هلوق

 وأ ننسلا يلصي الئل ليوأتلا اذه ىلإ يعادلاو ًازاجم مزاللا ىلع موزلملا مسا قالطإ قيرطب ًارتو ال

 ثيدحلا اذه يف مالكلا انعبشأ دقو « نيتعكر لك نيب ملسي هنأ انعم سيل [. . .] لفنلا يف رتولا

 . بيرق نع

 نإ الصم يف ماق ولو يناولحلا هلاق « اهب سأب ال ةنسلاو ضرفلا نيب داروألا ةءارق : عورف
 نونسم ضرفلاب ًالصتم ةنسلا ىلإ مايقلا « ديهشلا حرش» يفو . اًمئاق أرق ءاش نإو اًسسلاج أرق ءاش

 مالسلا كنمو مالسلا تنأ مهللا لوقي ام ردق ثكيي ملس اذإ مالسلا هيلع يبنلا ناك يناثلا يفو

 : ليق « ةنسلا طقست له ةضيرفلا لبق ةنسلا دعب ملكت ولو « ماركإلاو لالجلا اذ اي تكرابت

 هركيو : « طوسبملا» يفو . ملكتلا لبق هباوت نم لضفأ هباوث نكلو «[ طقست1ال : ليقو «طقست

 هلوق ليوأت يف ءاج « ةكئالملا اهدهشت ةعاس اهنأل رجفلا يلصي نأ ىلإ رجفلا قاقشنا دعب مالكلا

 ةكئالمو ليللا ةكتالم هدهشت « (۷۸ ةيآلا : ءارسإإلا) (ادوهشم ناك رجفلا نآرق نإ # : ىلاعت

 . دوجسلاو عوكرلا ةرثك نم لضفأ مايقلا لوط « ريخ ىلع الإ مهدهشي نأب يغبني الف « راهنلا
 مايقلا لوطف الإو تاعكرلا ددع رثكي نأ لضفألاف ليللا نم درو هل ناك اذإ : فسوي وبأ لاقو

 ليللا ةلفان . هئادبإ نم لضفأ عوطتلا ءافخإ «لضفأ دوجسلاو عوكرلا ةرثك : دمحم لاقو «لضفأ

 هيلع لاق « ةحارلاو مونلا نارجه نماهيف ال ناسنإلا ىلع قتشأ اهنأل راهنلا ةلفان نم لضفأ

 . هلوأ نم لضفأ ليللا رخآو ‹ ملسم هاور «« ليللا ةالص ةضورغملا دعب ةالصلا لضفأ» : مالسلا

 الإ كرتلا لفاونلاو ننسلا يف لضفألا ىتفملا ةنس ىف هلاق رذعب الإ ةنسلا كرتي ال رفاسملا

 ناتعكرلاو رهظلا لبق عبرألا ليقف رجفلا يتعكر دعب دكآلا يف فلتخا نسحلا لاقو . حيوارتلا

 نع : « يواحلا »يفو دكآ رهظلا لبق عبرألا نأ حصألاو « ءاوس اهلك برغملا دعب ناتعكرلاو هدعب

 عبرألا كرت ىلع بظاو نم : لاق هنأ ةفينح يبأ باحصأ نم يزارلا رصن يبأ نب ىسوم لهس يبأ

 اهدعب نيتعكرلاو رهظلا لبق عبرألا كرات : «يباجيبسألا »يفو . هتداهش لبقأ ال رهظلا لبق
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 . مثأي هنآ حصألا « تاعقاولا»و « طيحملا »يفو « عوطت اهنأل ةءاسإلا هقحلت رجفلا يتعكرو

 نإ ًارقيو ءامسلا يف رظنيو كوستيو ههجو نع [مونلا ] حسي نأ ليللا نم ظقيتسا نم لكل
 . نيحيحصلا يف كلذ تباثلاو ‹ نارمع لآ رخآ يف يتلا تايآلا 4( ضرألاو تاوامسلا قلخ يف

 نم راثكإلا اًضيأ بحتسيو ةرورض ريغ نم هنم صقنتلاو هكرت كلذ دعب هركيو « هتايح ةدم هيلع

 . راحسألا دنع هلضفأو « ريخألا فصنلا اهرثكأو ليللا تاعاس يف ءاعدلا

 هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ينهجلا رماع نب ةبقع نع ءوضولا ركش اتعكر تاعوطتلا نمو

 هل تبجو الإ امهیلع ههجوو هبلقب لبقي نیتعکر ېلصيف ءوضولا نسحيو ًاضوتي دحأ نم ام » :لاق يَ
 . ملسم هاور « «ةنجلا

 نم لضفأ هلهأ نع قلخ ام »: ةي هللا لوسر لاق : لاق مادقملا نب معطم نع رفسلا اتعكرو

 نم مودقلا اتعكرو . «هننس» يف ةبيش يبأ نبا اذه ركذ « «ارفس ديزي ىتح مهدنع امهعك ري نوتعكر

 مدق اذإف « ىحضلا يف راهن الإ رفسلا نم مدقي ال ةَ هللا لوسر ناك كلام نب بعك نع رفسلا

 . ملسم هاور هيف سلج مث نیتعکر هيف یلصف دجسم اب أدب

 مكدحأ لخد اذإ » :مالسلا هيلع هلوقل راهن الو ليلب ناصتخي الو « دجسلملا ةيحت اتعكرو

 ةبجاو يفانيغرملا لاقو « دمحأ لاق هبو ةنس يهو « هيلع قفتم«نيتعكر عكري ىتح سلجي الف دجسملا

 ةيحت بابحتسا ىلع ءاملعلا عمجأ : « بذهملا حرش » يف يوونلا لاق . طلغ هلقنو يعفاشلا دنع

 لصي ملو سلج وأ دجسملا يف سولجل ا دارأ نل بحتسيو : ةيكلاملل « بالجلا » يفو « دجسملا

 . هايح نأ دعب هلوخد رركت وأ يهن تقو يف وأ اًتدحم وأ ًاراتخم نوكي نأ الإ نيتعكر يلصي نأ

 اغإو  دجسملا ةيحت نع بوني ءادتقالا وأ ضرفلا ةينب دجسملا لوخدو : « رحبلا رصتخم » يفو

 بجي امع هيفكي ضرفلا مارحإب مرحلا لخد نم اذكو « ةالصلا ريغب هلخد اذإ دجسم ا ةيحتب رمؤي

 نم ٠ ةمتتلا » بحاص لاقو «ناتعكر موي لك يف دجسملا ةيحتل هيفكيو « ةكم لوحخدل مارحإلا نم

 مث ‹ ةيحتلا هئزجي نأ وجرأ : «بابللا » يف يلماحملا لاقو « هلخد نم لكل بحتسي : ةيعفاشلا

 ول : ةيعفاشلا تلاقو ‹ لخد املك يلصي هنأ ىلع ءاملعلا ةماعو ‹ يلصيف موقي مث سلجي : ليق

 ال : يوونلا لاقو . مهدنع سولجلا ضقتنااذكو « هيلع ءاضق الو تتاف لصفلا لاطو سلج

 هركي ةيعفاشلا دنعو « انلوقك ةدحاولا ةعكرلاو ركشلاو ةوالتلا ةدجسو ةزانجلا ةالصب لصحت

 نيتعكر نم رثكأ ىلص نإو « هريغ وأ ةالصلا نع يهنلا تقو يف لخد ءاوس ةيحت ريغ نم هسولج
 . ةي اهلك تناك ةدحاو ةميلستب



 هنأ اوقفتاو «دجسملا ةيحت كرتي ةماقإللا يف نذؤملا ذخأ وأ ةبوتكملا يف ناك اذإ مامإلا نأ اوقفتاو

 نأل « هيلع ةيحتلا مدقت ثيح مالسلا هيلع يبنلا ىلع مالسلا فالخب ةيختلا ىلع فاوطلا مدقي

 . مالسلا مهيلع ءايبنألا قح ىلع مدقم هللا قح

 ‹فعض هيف ثيدح هيف درو « ناتعكر ةجاحلا ةالصو حيبستلا ةالصو ةراختسالا اتعكرو

 كلذو سيمخلا موي ماص دق نوکیو ‹ ةعكر ةرشع يتنثا بجر نم ةعمج لوأ يف بئاغرلا ةالصو

 لق » و تارم ثالث (ردقلا ةليل يف هانلزنأ انإ ١ و باتكلا ةحتاف ةعكر لك يف ارقي برغم ا ةالص دعب

 رفغا بر لوقي مالسلا دعب دهشتلا يف سلاج وهو اهنم غرف اذإف « ةرم ةرشع يتنثا « دحأ هللا وه

 لص مهللا : لوقي هسأر عفر اذإف « ةرم نيعبس <« مركألا زعألا تنأ كنإ ملعت امع زواجتو محراو

 حوبس هدوجس يف لوقيو دجسيو ربکی مث ةرم نیعبس ملسو هبحصو هلآ ىلعو يمألا يبنلا ىلع

 .دجاس وهو هتجاح هللا لأسي هنم غرف اذإف « ةرم نيعبس حورلاو ةكئالملا برو [انبر] سودق

 اهيف سيلف “ ةيحد نيدلا دجم باطخلا وبأ لاقف نابعش نم فصنلا ةليل يف ةالصلا امأو
 نابعش نم فصنلا ةليل ثيدح« روهشملا ملعلا» يف لاقو ام هللا لوسر نع حصي ثیيدح

 بلقي ناك : متاح وبأ لاق « قاحسإ نب ميهاربإ هيف نأل عوضوم اهيف سنأ ثيدحو « عوضوم
 . ثيدحلا قرسيو رابخألا

 . دیج.هدنسو (۸۰۹) دواد وبا هاور (۱)



 ةءارقلا يف لصف
 اهلك تاعكرلا يف : يعفاشلا لاقو . نيتعكرلا يف ةبجاو ضرفلا يف ةءارقلاو

 ( ةءارقلا يف لصف ) :م

 دعب نوكي امنإ بارعإلا نأل « نوني ال - لصف - نيفنصملا لوق نأ ةرم ريغ رم دق :ش
 اهنأل « ةءارقلا نايب يف عرش « اهلفنو اهبجاوو اهضرف تاولصلا نايب نم غرف الو . بيكرتلا
 . تاولصلا فالتخاب فلتخت

 ‹ ينظو يعطق ناعون بجاولا ذإ ٠ ةضيرفو ةمزال يأ :ش ( ةبجاو ضرفلا يف ةءارقلا ) :م

 ‹ ضئارفلا نم عبرألا تاوذ نم لمعلا قح يف يعطق بجاولا [وه ]اذهو ضرفلا وه يعطقلاف

 لب ملعلا قح يف اًضرف نكي ملو امهيف اهدحاج رفكي ملال نكل ضرفلا ةبجاو هلوقب دارملا لاقيو

 ةياور وهو « انبهذمك يروثلاو يعخنلاو دوسألا بهذمو . بوجولاب اهتفصو المع اًضرف يه
 نييرخألا يف حبسو نييلوألا يف أرقا : لاق هنأ يلع نع انيور دق :رذنملا نبا لاقو دمحأ نع

 يف امهنوك يف نأل نييلوألاب امهديقي ملو امهقلطأ اغإ :ش ( نيتعكرلا يف ) :م ةودق هب ىفكو
 : انباحصأ لاق : « يواحطلا حرش» يف يباجيبسألا مامإلا لاق « مالك ًالوأ امهنيعأب نيتعكرلا

 يف ءاش نإو « نييرخألا يف ءاش نإو نييلوألا يف ءاش نإ امهنايعأ ريغب نيتعكرلا يف ضرف ةءارقلا
 » يف يرودقلا لاق اذكو « نييلوألا يف اهلضفأو « ةثلاثلاو ةيناثلا يف ءاش نإو « ةعبارلاو ىلوألا

 يف وأ نييرخألا يف أرق نإو « نييلوألا يف أرقي نأ لضفألاف لاق ثيح« يخركلا رصتخم حرش
 . زاج ةثلاثلاو ةيناثلا

 ‹نييلوألا يف ةءارقلا نييعت اهنم ركذو ةرشع ةالصلا تابجاو : « ىواتفلا ةصالحخ ١ يف لاقو

 .هوركمو بحتسمو بجاوو ضرف : عاونأ ةالصلا يف ةءارقلا : «طيحملا » يفو

 بهذم نم حيحص وه لاقو « «ةفحتلا»و« ةينقلا »يف هلثمو نبيلوألا يف ةءارقلاف ضرفلا امأ

 دسفت ال ىتح امهيف طرشب تسيلو نييرخألا يف اهيضقي نييلوألا يف اهكرت ول ىتح انباحصأ
 يفو نييلوألا يف ةروسلاو ةحتافلا ةءارق طيحملا يف لاقف بجاو امأو . امهيف ةءارقلا كرتب ةالصلا

 يف ةبجاو يهو ءاش نينثالا.يأ يف أرقي نأ هلو نيع ريغ نيتعكر يف ضرف ةءارقلا «عيبانيلا»

 نييلوألا يف نيتروسلاو ةحتافلا نيب عمجلا «ةفحتلا» يفو ثالثلاو عبرألا تاوذ نم نييرخألا

 . ضرفب سیلو بجاو
 تاعكر عيمج يف ضرف ةءارقلا يأ :ش ( اهلك تاعكرلا يف - هللا همحر - يعفاشلا لاقو ) :م

 ماقم رثكألا ماقأ اكلام نكل « لكلا يف ةحتافلا ةيضرفب اولاق ىتح دمحأو كلام لاق هبو ةالصلا

 نوبلس نبا نع يرزاملا لاقو . ةءارقلا نودب ةحيحص ةالصلا نأ ةذاش ةياور ىف كلام نعو « لكلا

 يأ وأ حبصلا نم ةعكر يف ةءارقلا كرت نم : نوشجاما نبا لاقو . اهيف اًتضرف تسيل نآرقلا مأ نأ

ofr 



 ةماقإ تاعكر ثالث يف : كلام لاقو ةالص ةعكر لكو « ةءارقب الإ ةالص ال : مالسلا هيلع هلوقل

 «اريسيت لكلا ماقم رثكألل

 يف يعفاشلا لاقو لاطب نبا هلاق . رظنلاو هقفلا نع ديعب وهو وهسلا اتدجس ئزجت تناك ةالص

 هللا يضر رمع نع يور هنإف هنع هللا يضر رمع رثأ ةدمتعم هتالص تحص ايسان اهكرت نإ : ميدقلا
 الف :لاق اًنسح : اولاق ؟ دوجسلاو عوكرلا فيك : هل ليقف ايش اهيف أرقي ملف برغم لا ىلص هنأ هنع
 . هب كسمتي فيكف فيعض هنأ عم هدنع ةجحب سيل مهلوقو ةباحصلا لعف تلق اذإ سأب

 نع ملسم هاور ثيدحلا اذه :ش ( ةالص ةعكر لكو ةءارقب الإ ةالص ال مالسلا هيلع هلوقل ) :م

 الإ ةالص ال » :لاق مالسلا هيلع هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع حابر يبأ نب ءاطع

 لكو - : نكل . مكل هانيفخأ هافخأ امو هانلعأ ءاي هللا لوس ر نلعأ امف «« ةالص ةعكر لكو ةءارقب

 ةءارقلا بوجو ىلع يعفاشلل ثيدحلا اذهب فنصملا لالدتساو « ثيدحلا نم سيل - ةالص ةعكر

 يف ةءارقلا بوجو ىلع هب لدتسن اًضيأ نحنو «هيف حيرصب سيل هنأل مئاقب سيل ةعكر لك يف
 « نيحيحصلا » يف ملسمو يراخبلا هجرخأ يذلا هتالص يف ءيسملا ثيدحب هل لدتسا ولو ةالصلا

 نم كعم رسيت ام أرقا مث ربكف ةالصلا ىلإ تمق اذإ ١ : هل لاق مالسلا هيلع هنآ هيفو حرصأو موق ناكل

 . « اهلك كتالص يف كلذ لعفا مث -هرخآ يفو- نآرقلا

 رثكألل ةماقإ ) :م تاعكر ثالث يف ضرف ةءارقلا يأ :ش ( تاعك ر ثالث يف :كلام لاقو ) :م
 ثيدحلاب لدتسي اًضيأ كلامو « ميملا مضب ماقملاو «ليلعتلا ىلع بصن ةماقإ :ش ( لكلا ماقم
 نيلصملا ىلع ريسيتلا لجأل يأ :ش (ًاريسيت ) :م لكلا ماقم موقت ثالثلا لوقي هنكلو « روكذملا

 ركذ فنصملاو « ةسمخلااوركذف ةسمخم ةيعابرلا ضئارفلا ىف ةءارقلا ةلأسم نإ : اولاق حارشلاو

 . ةسدسم يه : تلق . ةثالثلا اهنم

 . نيتعكرلا يف ضرف اهنأ انبهذم : لوألا

 . لكلا يف يعفاشلا دنع ضرف : يناثلاو

 . رثكألا يف كلام دنع ضرف : ثلاثلاو

 «ييح نب حلاص نب نسحلاو ةيلع نب ليعامسإو دادغب مامإ مصألا ركب يبأ بهذم : عبارلاو

 . امهنع هللا يضر- يلعو رمع نع كلذ يور« ةبحتسم ةءارقلا نأ ةنييع نب نايفسو

 . ةنس ةءارقلا لاق هنأ تباث نب ديز نع يقهيبلا ىور : سماخلاو

 نمو «ةدحاو ةعكر يف بجي : ةيكلاملا نم ةريغملاو رفزو يرصبلا نسحلا لاق : سداسلاو

 . ةعستم ةلأسملا هجو

 . ةءارق ريغ نم ةحيحص ةالصلا نأ كلام نع ةياور : عباسلا
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 ‹ راركتلا يضتقي ال لعفلاب رمألاو (١٠٠ةيآلا ‹ لمزملا) € هنم رسيت ام اوؤرقاف # : ىلاعت هلوق انلو

 هجو لك نم نالكاشتي امهنأل؛ ىلوألاب الالدتسا ةيناثلا يف انبجوأ امنإو

 . هتالص تحص اّيسان اهكرت اذإ هنأ يعفاشلا نع : نماثلا

 نبا نع كلذ يكح « رصعلاو رهظلاك ةيرسلا يف ةءارقلا بجت ال [ لاق نم ]: عساتلا

 انلقف سابع نبا ىلع تلخد : لاق هللا ديبع نب هللا دبع ثيدحل « - امهنع هلل يضر -سابع

 .ال . ال : لاقف ؟ رصعلاو رهظلا يف أرقي مالسلا هيلع هللا لوسر ناكأ سابع نبا لس :انم باشل

 رمأ ام غلب ارومأم ادبع ناك ىلوألا نم رش هذه اًشمح : لاقف هسفن يف أرقي ناک هلعلف : هل ليقف

 ةقدصلا لكأن ال نأو « ءوضولا غبسن نأ انرمأ « لاصخ ثالثب الإ ءيشب سانلا نود انصتخا امو هب

 نع ةمركع ثيدح هضراع نكل . حيحص دانسإب دواد وبأ هاور ٠ سرفلا ىلع رامحلا يزنن ال نأو

 دواد وبأ هاور « ال مأ رصعلاو رهظلا يف ارقي ةَ هللا لوسر ناكأ يردأ ال : لاق هنآ سابع نبا

 نيتعكرلا يف رهظلا ةالص يف أرقي مالسلا هيلع ناك يردخلا ديعس يبأ ثيدحو . "” حيحص دانساإب
 يف نييلوألا يف رصعلا يفو ‹ كلذ فصن نييرخألا يفو « ةيآ نيثالث ردق ةعكر لك يف نييلوألا

 . ملسم هاور كلذ فصن ردق نييرخألا يفو « ةرشع سمخ ةءارق ردق ةعكر لك

 ال لعفلاب رمألاو .( ٠۲ةيآلا : لمزملا) ( نآرقلا نم رسيت ام اوؤرقاف :  ىلاعت هلوق انلو ) :م
 ةالصلا يف كلذو نآرقلا نم رسيت امن ةءارقلاب انرمأ ىلاعت هللا نأ هريدقت :ش ( راركتلا يضتقي

 لثم ةداعإ ال هنيعب ءيشلا ةداعإ راركتلا يضتقي الو « هلاشتما يضتقي لعفلاب رمألاو عامجاإلاب

 . يرصبلا نسحلا هيلإ بهذ امك ةدحاو ةعكر يف ةءارقلا نوكت نأ كلذ ىضتقاف ءيشلا

 امع باوج اذهو <« ةيناثلا ةعكرلا يف ةءارقلا انبجوأ امنإ يأ :ش ( ةيناشلا يف انبجوأ امنإو ) :م

 متفلاخو ةيناثلا ةعكرلا يف ةءارقلا متبجوأ دقو « راركتلا يضتقي ال لعفلاب رمألا نإ متلق مكنإ لاقي

 اغإو متلق ام مزلي ىتح صنلا ةرابعب ال ةيناثلا يف ةءارقلا [بوجو ]نأ باوجلا ريرقتو . متلقام

 ىلوألا ةعكرلاب ينعي :ش ( ىلوألاب ألالدتسا ) :م هلوق ىنعم وهو صنلا ةلالدب ةيناثلا يف اهبوجو

 ناهباشتت ةيناثلاو ىلوألا ةعكرلا نأل يأ :ش (هجو لك نم نالكاشتي امهنأل ) :م : هلوقب كلذ نيبو

 بسني نيعونلا دحأ يف مكحلاك ىلوألاب الالدتسا ةيناثلا يف تبجو كلذك ناك املف « هجو لك نم

 ةفصلاو بوجولاو طوقسلا ثيح نمف هجو لك نم ىلوألل ةيناثلا لكاشت امأو « رخآلا عونلا يف
 ةفصلا ىف ةلئامملا امأو . تطقس تطقس اذإو « ةيناثلا تبجو ىلوألا هيلع تبجو نم لكف ردقلاو

 ۰ . ةحتافلا عم ةروسلا مض يفف ردقلا يف ةلثامملا امأو « ءافخإلا ريخألاو رهجلا يفف

 ذوعتلاو ءانثلاو ةريبكتلا ىف ةيناثلا قرافت ىلوألاف امهنيب ةلثامملا نوكت فيك : تلق نإف

 ٠ ؟هجو لك نم ةهباشملا تفتناف ةلمسبلاو

 . دیج هدنسو (۸۰۸) دواد وبا هاور (۱)
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 امهب ناقحلي الف اهردقو ةءارقلا ةفصو «رفسلاب طوقسلا قح يف امهناقرافي نايرخألا امأف

 ال فلح نمف اًقرع ناتعكرلا يهو ةلماكلا ىلإ فرصنتف اًحيرص ةروكذم يور اميف ةالصلاو

 . يلصي ال فلح اذإ ام فالخب ةالص يلصي

 امأ . اهناكرأو ةالصلا سفن ىلإ عجري امف « ةيفيكلاو ةيمكلا يف ةلكاشملاو ةهباشملا :تلق

 تسيلو ةدئاز رومأف ةلمسبلاو ذوعتلاو ءانثلا امأو « نكرب تسيلو طرش اهنإف حاتتفالا ةريبكت

 . ةلئامملا توبث يف كلذ حدقي الف ضرفب

 .ةعكر لك يف رركتياذه عمو رمأ (اودجساو اوعکرا # : یلاعت هلوق :تلق نإف

 ءافتكالا الو دحاو عوكرب ءافتكالا هنع لقني مل هنأل مالسلا هيلع يبنلا لعفل كلذ : تلق

 . دوجسب

 وه ناورخألا امأو خسنلا ضعب يفو « ناتريخألا ناتعكرلا امأف يأ :ش ( نايرخألا امأف ) :م

 تناك اذإو «نايحرو ناوصع لاقي امك هبشتلا يف اهلصأ ىلإ تدر ةثلاث تناك اذإ فلألا نأل « نحل

 طوقسلا قح يف ) :م نييلوألا نيتعكرلا ناقرافيف يأ :ش ( امهناقرافيف ) :م ريغ ال ءاي بلقت ةعبار

 :م ءافخإلاو رهجلا يف :ش ( ةءارقلا ةفصو ) :م ةقرافملا ىلع لدي رفسلاب طوقسلا نأل :ش ( رفسلاب
 ( امهب ناقحلي الف ) :م اًمنآ اهانيب امك ةحتافلا عم ةروسلا مض يف ةءارقلا ردقو يأ :ش ( اهردقو )

 . نييلوألاب نايرخألا قحلي الف كلذك رمألا ناك اذإف يأ  ةقرافملا ةجيتن هذه :ش

 نم يعفاشلا هاور امع باوج اذه ‹ يعفاشلا ىور اميف يأ :ش ( يور اميف ةالصلاو ) :م

 ( افرع ناتعكرلا يهو ةلماكلا ىلإ فرصنتف اًحيرص ةروكذم ) :م ةالص ال هلوق نأ هريرقتو ثيدحلا

 نأل « نيتعكرب الإ ثنحي ال هنإف :ش ( ةالص يلصي ال فلح نمف ) :م فرعلا ثيح نم يأ :ش

 :ش ( يلصي ال فلح اذإ ام فالخب ) :م ناتعكرلا يهو ةلماكلا ىلإ فرصنيف هيف ةروكذم ةالصلا

 . ةعكرب ثنحي هنإف

 . ضرف لك معتف يفنلا قايس يف ةركن ةالص ال : تلق نإف

 يقيقحلا اهانعم نأل « كلذل ليبس الف ةغل تدرأ نإف اًعرش وأ ةغل كلذب ديرت : تلق

 ةعكرلا نكلو « ملسنف ةعيرش تدرأ نإو « ءاعدلا دارفأ نم درف يف اًطرش ةءارقلا تسيلو . ءاعدلا

 الإ ةالص ال نأ انملس نئلو « ءاريتبلا نع مالسلا هيلع هيهنل اعرش دارفألا نم تسيل ةدحاولا

 نييرخألا يف ةءارق نييلوألا يف ةءارقلا نأ يف مالكلا نكل «ةءارقب

 . ةعكر لك يف ًضرف نوكت نأ مزل ةعكر يف ًضرف ةءارقلا تناك امل : تلق نإف

 نكي ملو اًضيأ مصخلا دنع ضرف ةالصلا رخآ يف ةدعقلا نأ ىرت الأ ةعونم ةمزالملا : تلق

 ضرفب تسيلو هدنع ضرف ةريخألا يف مالسلا هيلع يبنلا ىلع ةالصلا اذكو ٠ ةعكر لك يف اًضرف
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 يبأ نع يور اذك حبس ءاش نإو أرق ءاش نإو تكس ءاش نإ هانعم نییرخألا یف ریخم وهو : لاق

 ‹ مهنع هللا يضر ةشئاعو دوعسم نباو يلع نع روثأملا وهو . - هللا همحر - ةفينح

 . تاعكرلا عيمج يف

 يف يأ :ش ( نييرخألا يف ريخم ):م يلصملا يأ :ش ( وهو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 نأل :ش ( حبس ءاش نإو ءأرق ءاش نإو تكس ءاش نإ ) :م هلوقب ربيختلا نيبو نييرخألا نيتعكرلا

 ( هللا همحر ةفينح يبأ نع يور اذك )م ةثالثلا رومألا دحأ زاج نييرخألا يف بجت مل امل ةءارقلا

 هيلع قلطي ام ردق لقو « ةحيبست رادقمف توكسلا امأ « ةفينح يبأ نع ربخلا يور اذك يأ :ش

 . حيبستلا يف ًاددع فنصملا ركذي ملو « لضفأ وهف توكسلا لاطأ ولو « مايقلا مسا

 حبس ول هنأ] «عيبانيلا»و «ةبيتعلا»و «ةفحتلا» يفو هحرش يف يرودقلاو ينانيغرملا ركذو

 ملو امهيف حبس ول هيفو [فسوي يبأ نع ةياور رييختلا «طيحملا» يفو . هأزجأ تاحيبست ثالث

 اًتيسم نكي مل نإو ٠٠ ينانيغرملا » يف هلثمو اًنيسم نوكي امهيف تكس نإو « اًنيسم نوكي ال أرقي
 تنيعت اذهلو « ركذلاو ءانثلا هجو ىلع تعرش امهيف ةءارقلا نأل حيبستلاب ىتأ اذإ ةءارقلا كرتب

 .ءانث اهنوكل ةحتافلا

 نسحلا ىورو : « يخركلا رصتخم حرش » يفو « نيتياور توكسلا ةهارك يف نأ لصاحلاو

 هيلعو اًئيسم ناك أرقي ملو حبسي مل نإو « حيبستلا نم لضفأ ةحتافلا ةءارق نأ ةفينح يبأ نع

 اعيمج ركذلاو ةءارقلا نع ىلخي الف دوصقم نييرخألا يف مايقلا ذإ اًيهاس امهكرت نإ وهسلا اتدجس

 : لاق ‹ وهسلا دوجس بجوي ال ركذلا نع دوجسلاو عوكرلا ءالخإ : تلق . دوجسلاو عوكرلاك

 امهيف ةحتافلا أرق اذإ هنأ الإ تكسي الو امهيف حبسي ةياور يف فسوي يبأ نعو « حصأ لوألاو

 . باحصألا نم نيرخأتملا ضعب ذخأ هبو « ةءارقلا نود ءانثلا هجو ىلع اهأرقيلف

 حلصي ال وه ينعأ ريمضلا :ش ( مهتع هللا يضر ةشئاعو دوعسم نباو يلع نع روثأملا وهو ) :م

 حيبستلاو ةءارقلا يف دوعسم نباو يلع نع يورملا رثألا نأل ةثالثلا رومألا نيب رييختلا ىلإ عجر نإ

 نأل اذه حلصي ال تلق . يورملا يأ روثأملا وه حيبستلا يأ وهو : «ةياردلا» بحاص لاقو . طقف

 يف روكذملا ىلإ عجري هنأ رهاظلاو « مكحت ليلد الب امهدحأ ىلإ هتداعإو نائيش رثألا يف روكذملا

 قباطي ال رثألا وه يذلا ليلدلا نكلو « رييختلا هيف روكذملاو «فنصملا هلقن يذلا يرودقلا مالك

 ىضر دوعسم نباو يلع نع لوقنملا وه رييختلا نأ فنصملا دنع تباثلا ناك اذإ [الإ] مهللا لولدملا

 . كاردإلا نع زجعي ملف « ةعساو هتاوطخ فنصملا نكلو هتكردأ ام نكلو « امهنع هللا

 يبأ نع كيرش نع «هفنصم)» يف ةبيش يبأ نبا هاور دقف دوعسم نباو يلع نع روثأملا امأ

 يف حبسو نييلوألا يف ارقا :الاق « امهنع هللا يضر دوعسم نباو يلع نع يعيبسلا قاحسإ

 دمحاو حبس لاق ؟ ةالصلا نم نييرخألا يف لعفي ام : ميهاربإل تلق روصنم نعو « نييرخألا
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 رهاظ يف اهكرتب وهسلا بجي ال اذهلو « كلذ ىلع مواد مالسلا هيلع هنأل ؛ أرقي نأ لضفألا نأ الإ

 ةياورلا

 .ربكو هللا

 ةشئاع لأس ًالجر نأ يور نكلو « تبثي مل بيرغ وهف اهنع هللا يضر ةشئاع نعامأو

 . ءانثلا ةهج ىلع اهأرقا تلاق . نييرخألا يف ةحتافلا ةءارق نع اهنع هللا يضر

 «ةياردلا» ىفو - نييرخألا ىف ريخي - هلوق نم ءانثتسا اذه :ش ( أرقي نأ لضفألا نأ الإ ) :م

 ارقي مل ول ىتح امهيف بجت ةءارقلا نأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور يفن هب دارأ هنأك

 نعاذه نآلا انركذ دق وهسلاو ةءارقلا هيلعف اًيهاس ناك نإو « ًادمع ناك نإ اًتيسم ناک حبسي ملو

 نع يور امل اًقالخأرقي نأ اندنع لضفألا نأ الإ :يزارتألا لاقو « «يخركلا رصتخم حرش

 يف ةءارقلا ىلع ينعي :ش ( كلذ ىلع مواد مالسلا هيلع هنأل ) :م حبسي نأ لضفألا هدنع نإف نايفس

 مالسلا هيلع يبنلا ةموادم نأل - ارقي نأ لضفألا نأ الإ - هلوق قباطي ال ليلعتلا اذه « نييرخألا

 يف ةبجاو ةحتافلا ةءارق نأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىوراذهلو « هبوجو ىلع لدي ءيش لعف ىلع
 دهشيو « هانركذ دقو هريغو « طوسبملا» يف هركذ ايهاس اهكرتب وهسلا دوجس بجيو نييرخألا
 يف رهظلا يف أرقي ناك مالسلا هيلع يبنلا نأ يذمرتلا الإ ةعامجل ا اور ةداتق يبأ ثيدح كلذل

 يف ليطيو باتكلا ةحتافب نييرخألا نيتعكرلا يفو نيتروسو باتكلا ةحتافب نييلوألا نيتعكرلا
 ةيلضفأ ليلعت يف يجلاولولا ركذو . رصعلا يف كلذكو « ةيناثلا يف ليطي ال ام ىلوألا ةعكرلا

 . نيقيب ةزئاجلا - ةالصلل ايدؤم نوكيل - هلوقب نييرخألا يف ةءارقلا

 بلغأ يف اهيلع مواد مالسلا هيلع يبنلا نأل « لضفأ ةءارقلا تناك اغإو: يزارتألا لاقو

 . اًبجاو ناكل الإو كرت ينعي كلذ ىلع مواد مالسلا هيلع يبنلا نأل : لمكألا لاقو . لاوحألا

 ينعي - هلوق ذخأ نيأ نم لمكألاو - لاوحألا بلغأ يف - هلوق يزارتألا ذخأ نيأ نم : تلق

 يف ةءارقلا نوكت نأ يغبني ناك كلذ انملس نئلو « كلذ ىلع لدت ال ةحيحصلا ثيداحألاو - كرت
 ال ةحتافلا نييرخألا يف ةنسلا نأ «يخركلا رصتخم حرشالو (ةفحتلا »يفو . ةنس نييرخألا

 .اهعم ةروسو دمحلاب امهيف أرقي هنأ فسوي يبأ نع ىلعملا ىورو « ريغ

 وهسلا ةدجس بجت ال ) :م ةيلضفألا هجو ىلع ةحتافلا ةءارق نوكلو يأ :ش (اذهلو ) :م

 ىلع روكذملا هليلعت قباطي ال ًاضيأ اذه تلق . ةحتافلا ةءارق كرتب ينعي ةءارقلا كرتب يأ :ش (اهكرتب

 ملو أرقي مل نإ هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا هاور امع هب زرتحا :ش ( ةياورلا رهاظ يف ):م ىفخي ال ام

 : لمكألا لاقو .هانركذ امك وهسلا ةدجس هيلع بجو اًيهاس ناك نإو « اًيسان وأ ناك ًادمع حبسي

 مايقك ناكف قلطملا مايقلا يفف] تطقس اذإف « ةءارقلا مايقلا يف لصألا نأل حصأ ةياورلا رهاظو

 [تطقس ةءارقلا نإ لاق نمف « هتاذب لقتسم نكر ةءارقلاو مايقلا نم دحاو لك تلق . يدتقملا
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 هنم عفش لك نألف لفنلا امأ « رتولا تاعكر عيمج يفو « لفنلا تاعكر عيمج يف ةبجاو ةءارقلاو

 ناتعكر الإ ىلوألا ةيرحتلاب بجت ال اذهلو « ةأدتبم ةميرحتك ةثلاشلا ىلإ مايقلاو « ةدح ىلع ةالص

 كناحبس : لوقي يأ ةشلاثلا يف حتفتسي : اولاق اذهلو . - هللا مهمحر- انباحصأ نع روهشملا يف

 ‹ كدمحبو مهللا

 نع بونت مامإلا ةءارق نأل « اًمكح اًتراق يدتقملا نأل يدتقملا مايقك نوكي هنأ ملسن الو « اقلطم
 . هتءارق

 هنم عفش لك نألف لفنلا امأ « رتولا تاعكر عيمج يفو لفنلا تءامكر عيمج يف ةبجاو ةءارقلاو ) :م

 مايقلاو ) :م نآلا ءيجي ام ىلع نيتعكر نم رثكأ بجوت ال لفنلا ةييرحت نأل :ش ( ةدح ىلع ةالص
 ينعي :ش ( ةأدتبم ةيرحتك ):م تاعكر عبرأب لفنلاك ةثلاثلا ةعكرلا ىلإ مايقلا ينعي :ش ( ةثلاثلا ىلإ

 . نيتعكر نم رثكأ بجت ال ءادتبا ةيرحتلابو ءادتبا ةيرحتك

 ىلوألا ةيرحتلاب بجت ال ) :م ةدح ىلع ةالص لفنلا نم عفش لك نوكلو يأ :ش (اذهلو ) :م
 ىلإ جاتحي ىتح تاعكر عبرأ یون اذإ اذه :ش ( هللا مهمحر انباحصآ نع روهشملا يف ناتعكر الإ
 عيمج يف قافتالاب نيتعكر نم رثكأ همزلي ال ةينلا قلطمب عوطتلا يف عرش اذإ امأف « روهشملاب ديبقتلا
 هاون ام عيمج همزلي لاق هنإف لوأ فسوي يبأ لوق نع روهشملاب زرتحاو «طيحملا» يف اذك تاياورلا
 لفنللارابتعا كلذ نم رثكأ همزلي الو تاعكر عبرأ همزلي هنع ةياور يفو « رذنلاب عورشلل ًارابتعا

 . ضرفلاب

 لاق يأ :ش (اولاق ) :م ةأدتبم ةيرحت ةلزنم ةثلاثلا ىلإ مايقلا نوكلو يأ :ش (اذهلو ) :م
 كناحبس ) :م ةفلاثلا ةعكرلا سأر يف أرقي يأ :ش ( ةثلاثلا يف حتفتسي ) :م هللا مهمحر انؤاملع

 . ءادتبالا يف امك :ش ( كدمحبو مهللا

 لوألا عفشلا نم ىلوألا ةدعقلا كرتو ةدح ىلع ةالص لفنلا نم عفش لك ناك اذإ : تلق نإف
 نم ىلوألا ةدعقلا كرت نازوجي امهنأ عم فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اذه زوجي ال نأ يغبني ناك
 .لوألا عفشلا

 ةالص ةلزنب عفش لك نأل دمحم نع يورو « رفز هيلإ بهذ امك سايقلا وه داسفلا : تلق
 رخآ اًعفش امهيلإ مض نإو « ةالصلا تدسف امهيف ةدعقلا كرت ولو « رفاسملل رهظلا ةالصو رجفلا
 عرش امك عوطتلاو وهسلا دنع وهسلا ةدجس بوجوو داسفلا مدع بابحتسالا نكلو « اذه اذكف

 ةالص لكلا لعجي نأ نكي يناثلا عفشلا ىلإ ماقو ةدعقلا كرت اذإف « اًضيأ اعبرأ عرش نيتعكر
 متخلا ةدعق يهو ةريخألا الإ ةدعقلا نم ضرفت ال عبرألا تاوذ نم ةدحاولا ةالصلا يفو « ةدحاو

 ال يناثلا عفشلا مضبو « ريغ ال نيتعكر عرش رجفلا نأل « رجفلا ةالص فالخب رهظلا يف امك

 . ةدحاو ةالص لكلا ريصي
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 ءاضق ال : يعفاشلا لاقو ء اهاضق اهدسفأ مث ةلفانلا يف عرش نمو : لاق « طايتحاللف رتولا امأو

 ةنايص ةرورض مامتإلا مزليف ةبرق عقو ىدؤم ا نأ انلو ‹ عربتملا ىلع موزل الو هيف عربتم هنأل . هيلع

 ‹ نالطبلا نع

 نييرخألا يف ةءارقلا بجت ال ىتح كلذك ةءارقلا قح يف نوكي نأ اذه ىلع يغبني : تلق نإف

 . ضرفلا يف امك

 تعرش ةالصلا يف دوصقم نكر ةءارقلا نأل نيتالص ةلزنمب ةءارقلا قح يف ربتعا : تلق

 ضرفلا يفو « اًضرف نوكي الف «نيعفشلا نيب لصفلل تعرش اهنأل « ةدعقلا فالخب اهسفنل

 . اًضرف نوکیف لیلحتلل تطرش
 ىلإ ةدوعلاب انرمأ ال رهظلاك ةدحاو ةالص ةلزنمب يناثلا عفشلا ىلإ مايقلا اذه راص ول :تلق نإف

 نايرسل رهظلل هبش ناهبش هل : تلق . انهاه رمؤي لب رهظلا يف امك ةثلاثلا ىلإ مايقلا دنع ةدعقلا

 هبشلاو « يناثلا عفشلا يف ةءارقلا بوجو يف رجفلل هبشو ةدعقلا كرتب هنع لوألا ىلإ داسفلا

 ملو ةدجسلاب ةثلاثلا ديق اذإ دوعلاب رمؤي ال رهظلا هبشبو « ةدجسلاب ديقي مل ام اهيلإ دوعي رجفلاب
 . نیهبشلل ًاريفوت دسفت

 لجألف رتولا تاعكر عيمج يف ةءارقلا بوجو امأو يأ :ش ( طايتحاللف رتولا امأو ) :م

 « هيلإ ًارظن لكلا يف ةءارقلا بجتف « يناهربلا عماجلا » يف اذك « اداقتعا ةنس رتولا نأل طايتحالا

 نباو قيدصلا ركب يبأ لوق وهو طايتحالل بجي نكلو بجت ال ةفينح يبأ بهذم ىلإ رظنلابو
 . نیرخآو كلامو سابع

 لاق هبو :ش ( هيلع ءاضق ال يعفاشلا لاقو « اهاضق اهدسفأ مث ةلفانلا يف عرش نمو : لاق ) :م

 ةءارقلا٬ مو هلا باتك يف ةلأسملا هذه اودروأ ءاملعلاو عوطتلا موص يف فالخلا اذكو « دمحأ

 مامإلا ةءارق نأل « اًمكح ائراق يدتقملا نأل يدتقملا مايقك نوكي هنأ ملسن الو « اًقلطم تطقس

 . هتءارق نع بونت

 نأ ىأر ال يرودقلا نكل ‹ موصلا يف تدرو اغنإ نيبناجلا نم اهب جتحي يتلا رابخألا نأل

 عربتم هنأل ) :م هللا همحر فنصملا هعباتو ةالصلا باتك يف اهدروأ ًادحاو ناك امهيف ةلأسملا مكح

 (ليبس نم نينسحملا ىلع ام  ىلاعت هلوقل :ش ( عربتملا ىلع موزل الو ) :م اذه هلعف يف يأ :ش ( هيف

 . نونظملاك راصف « ۹١( ةيآلا : ةبوتلا )

 نم ردقلا اذه دعب تام ول هنأ ليلدب :ش ( ةبرق عقو ) :م لادلا حتفب :ش ( ىدؤملا نأ انلو ) :م

 هلوقب مارح لمعلا لاطبإو :ش ( نالطبلا نع ةنايص ةرورض مامتإلا همزليف ) م اًباثم ريصي ىدؤملا

 اميف لمعلا لاطبإ نع زارتحالاو « ۳١( ةيآلا: دمحم ) 4 مكلامعأ اولطبت الو# : ىلاعت

o۰ 



 دق لوألا عفشلا نأل ؛ نيتعكر ىضق نييرخألا دسفأ مث دعقو نييلوألا يف أرقو اعبرأ ىلص نإو

 . امهيف عورشلا دعب نييرخألا دسفأ اذإ اذه اًمزلم نوكيف ةأدتبم ةميرحت ةلزنم ةثلاثلا ىلإ مايقلاو «مت

 (رابتعا يضقي هنأ فسوي يبأ نعو . نييرخألا يضقب ال يناثلا عفشلا يف عورشلا لبق دسفأ ولو

 لوألا عفشلا ةحصو هب الإ هل ةحص ال امو « هيف عرش ام مزلي عورشلا نأ امهلو « رذنلاب عورشلل
 . ةيناثلا ةعكرلا فالخب« يناثلاب قلعتت ال

 عورشملا رذنلاك مزلي ام عورشلا نأ ىلع ليلدلا نمو « ماعإب الإ نوكي ال يزجتلاب هجولا لمتحي ال
 اميف انمالكو « اًمزتلم ال اعطقم عرش هنأل دساف نونظملا ىلع هسايقو « قافتالاب مزلي هنإف جحلا يف

 اهنأل اذكه انديق اغإو « تاعكر عبر ىدأف ةالصلا يف عرش نإ يآ :ش ( اعبرآ ىلص نإو ) :م

 ديق :ش (دعقو نييلوألا يف أرقو ) :م همامت دعب نييرخألا داسفإ روصتي ال اهتقيقح ىلع تناك ول
 دسفأ مث) :م عامجاإلاب عبرألا ءاضق هيلع بجي نييرخألا دسفأو دعقي ملول هنأل « دوعقلاب

 :م دوعقلاب :ش (مت دق لوألا عفشلا نأل ):م يناثلا عفشلا ينعي :ش ( نيتعكر ىضق نييرخألا

 :م ءادتبا ةيرحت ةلزنب يأ :ش ( ةأدتبم ةيرحت ةلزنمب ) :م ةلاثلا ةعكرلا ىلإ يأ :ش ( ةثلاثلا ىلإ مايقلاو)

 اذكف نیتعکر ىضق امهدسفأف ءادتبا نیتعکرلا يف عرش اذإ امك :ش ( نیتعکر يضقيف اًموزلم نوکیف )

 .اذه

 (امهيف عورشلا دعب نييرخألا دسفأ اذإ ) :م نيتعكرلا ءاضق نم انركذ يذلا اذه يأ :ش (اذه ) :م

 عفشلا يف عورشلا لبق ):م نييرخألا يأ :ش (دسفأ ولو ) :مامهدسفأف نييرخألا ىلإ ماق نأب :ش

 .دمحمو ةفينح يبأ دنع :ش ( نييرخألا يضقي ال يناثلا

 ةين نأل كلذو :ش ( رذنلاب عورشلل ًارابتعا ) :م نييرخألا :ش ( يضقي هنآ فسوي يبأ نعو ) :م

 تنراق عبرألا ةين نإف « رذن اذإ امك « ءاضقلا مزليف عورشلا وهو بوجولا ببس تنراق عبرألا

 . رذنلا وهو بوجولا ببس

 عرش ام ) :م مازلإلا نم :ش ( مزلي عورشلا نأ ) :م دمحمو ةفينح يبألو يأ :ش ( امهلو ) :م

 مزلي عورشلا يأ :ش ( هب الإ هل ةحص ال امو ) :م مزلی هلوق لوعفم بصن لحم يف ةلمج :ش ( هيف

 ءاريتبلا نأل « اهنودب ىلوألل ةحص ال ثيح ةيناثلا ةعكرلاك « هب الإ عورشلل يأ هل ةحص الام ًضيأ

 هيلع فقوتي الو قلعتي ال يناثلا عفشلا يأ :ش (يناثلاب قلعتي ال لوألا عفشلا ةحصو ) :م اهنع يهنم

 نوكي ال مزلي ملاذإف « يناثلا عفشلا موزل هيف عورشلا ببسب لوألا عفشلا موزل نم مزلي الف
 وهو بوجولا ببس نراقت مل ةينلا نأ اذه نم رهظف « هءاضق بجي ال اًبِجاو نكي ملاذإف « اًبجاو

 عبرألا ةين نإف رذنلا فالخب :ش ( ةيناثلا ةعكرلا فالخب ) :م عرشي مل هنأ ضرفلا نأل « عورشلا

 . داسفإلاب ءاضقلا مزليف بوجولا ببس تنراق
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 نإو « ةدحاو ةالص ةلزنمب اهنأل « اطايتحا اًعبرأ ىضقي : ليقو ‹ ةلفان اهنأل « رهظلا ةنس اذه ىلعو

 «- هللا امهمحر - دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو « نيتعكر داعأ اًنيش نهيف أرقي ملو اًعبرأ ىلص
 نأ اهيف لصألاو. هجوأ ةينامث ىلع ةلأسملا هذهو اًعبرأ يضقي - هللا همحر - فسوي يبأ دنعو

 « ةيرحتلا نالطب بجوي امهيدحأ يف وأ . نييلوألا يف ةءارقلا كرت - هللا همحر - دمحم دنع

 ‹ لاعفألل دعقت اهنأل

 ىلع تلحخد اذإ ةأرملا نأ عوطتلا يف لوألا عفشلا نع كفني يناثلا عفشلا نأ ىلع ليلدلا نمو

 ةحصل رهملا لامك بجي اهقلطف تجرح مث يناثلا عفشلا ىلإ لقتناف لوألا عفشلا يف وهو اهجوز

 ةضيرفلا يف امأ . يناثلا عفشلا ىلإ لقتناف لوألا عفشلا يف ربخأ اذإ اًضيأ ةعفشلا لطبتو « ةولخلا

 . ةعفشلا لطبت الو ةالصلا حصت ال رهظلا ةنسو

 ينعي :ش ( رهظلا ةنس ) :م قلطملا لفنلا يف يذلا فالخلا اذه ىلعو يأ :ش ( اذه ىلعو ) :م

 وأ امهيف عورشلا لبق امهدسفأ ءاوس امهيضقي فسوي يبأ دنعف رهظلا ةنس نم نييرخألا دسفأ ول

 اهنال) :م نيتعكر يضقي نكل « هلبق ال عورشلا دعب امهدسفأ اذإ يضقي امهدنعو . عورشلا دعب

 . لصألا يف ةلفان رهظلا ةنس نأل يأ :ش ( ةلفان

 :ش ( ةدحاو ةالص ةلزنمب ) :م رهظلا ةنس نأل يأ :ش ( اهنأل اطايتحا اًعبرأ يضقي ليقو ) :م

 تمعأف اهل ةعفشب تريخ وأ  ةالصلا هذه نم لوألا عفشلا يف يهو هتآرما ريخ اذإ جوزلا نأ ليلدب

 . تاعوطتلا رئاس فالخب اهتعفش الو « اهرايخ لطبت ال اعبرأ

 لاحلاو يأ :ش ( ايش نهيف أرقي ملو ) :م اعوطت تاعكر عبرأ يأ :ش ( اًعبرآ ىلص نإو ) :م

 ال لوألا عورشلاب نأ انركذ انأل :ش ( نيتعكر داعأ ) :م نآرقلا نم اًئيش عبرألا هذه يف ارقي مل هنأ

 ةداعإ ىلع راصتقالا يأ :ش (اذهو ) :م انه اه نيتعكرلا ديعي مزلي ملاذإف « يناثلا عفشلا مزلي

 .امهلصأ نم انركذ ام ىلع ءانب :ش ( دمحمو ةفينح يبآ دنع ) :م طقف نيتعكرلا

 ةينامث ىلع ةلأسملا هذهو ):م روكذملا هلصأ ىلع ءانب :ش ( اًعبرأ يضقي : فسوي وبآ لاقو ) :م

 ماسقأ يف ةقيقحلا يف ماسقألا هذهو « ةيلقعلا ةمسقلا نأل ةينامثلا ىلع ترصحننا اغإ :ش ( هجوأ

 لكلا يف ارق اذإ اميف تأي مل اذهلو « كرتلا لبق نم ءاج اغنإ داسفلا نأل « ةءارقلا يف ال ةءارقلا كرت

 هملعأ ال حرشلا نأل « هل اعابتاو كلذ يف نتمل ا اًيعار لكلا ركذي مث « هيضتقت ةيلقعلا ةمسقلا نأ عم

 دعب الإ رظانلا هب عفتني الو « داو يف حرشلاو داو يف نتملاف الإو حرشلاب هعبتأو نتملا قاس اذإ الإ

 . لماك دادعتسا دعب ةريثك ةقشم

 وأ نييلوالا يف ةءارقلا كرت دمحم دنع نأ ) :م ةنمثملا ةلأسملا هذه يف يأ :ش ( اهيف لصألاو ) :م

 ةيرحتلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م يناثلا عفشلا قح يف يأ :ش ( ةميرحتلا نالطب بجوي امهيدحأ يف

 نع زجاعلا نع ةالصلا طقست ال اذهلو « لاعفألا اهنم دوصقملا ينعي :ش (لاعفألل دعقت ) :م
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 اغنإو « ةيرحتلا نالطب بجوي ال لوألا عفشلا يف ةءارقلا كرت - هللا همحر - فسوي يبأ دنعو
 ةحص ال هنأ ريغ اهنودب ادوجو ةالصلل نأ ىرت الأ « دئاز نكر ةءارقلا نأل « ءادألا داسف بجوي

 . هك رت ىلع ديزي ال ءادألا داسفو اهب الإ ءادألل

 داسفلا ةفص عمو عامجإلاب ةءارقلا كرتب تدسف دق لاعفألاو راكذألا ىلع ردق نإو «ةءارقلا

 هحالصإ نكي ال ثيحب ءادألا دسفأ اذإ «مالسإلا خيش طوسبم ١ ىفو « ةيرحتلل ءاقب ال لاعفألل

 ىجري ال ثيحب هيلع دوقعملا تاف هنأل دقعلا خسفنا ضبقلا لبق كله اذإ عيبلاك ةيرحتلا عطقنت

 ىجري ال ثيحب هيلع دوقعملا تاف دقف دسف اذإف ءءادألل تعرش ةيرحتلا انه اه كلذكف ‹« هدوجو

 لاعفأ ةلزنب تراص لاعفألا تدسف امل «مالسإلا خيش طوسبم» يفو « ةيرحتلا عطقنتف « هدوجو

 ملكتلاك ةيرحتلا اهب لطبت ةالصلا نم تسيل ًالاعفأ هتالص يف لعف نمو « ةالصلا نم يه تسيل

 بجوي هنأل :ش ( ةيرحتلا نالطب بجوي ال لوألا عفشلا يف ةءارقلا كرت فسوي يب دنعو) :م

 داسف بجوي امن إو ) :م هلوق ىنعم وهو [هكرت ىلع ديزي ال ءادألا داسفو ]هنالطب ال ءادألا داسف

 دئاز نكر ةءارقلا نأل ( م ةيرحتلا دعب ءادألا كرت ىلع ديزي ال ءادألا داسفو هنالطب ال :ش (ءادألا

 ( هنأ ريغ ) :م نيدتقملاو يمألا يف امك ةقيقح ةءارقلا نودب يأ :ش ( اهنودب ًادوجو ةالصلل نأ ىرت الأ

 :مًادئاز اتكر تناك نإو ةءارقلا نأ هريرقت - دئاز نكر - هلوق نم ءانثتسا وه نأشلا نأ ريغ يأ :ش

 ءادألا ةحص يهو ةالصلا ةفص ةلازإ يف رثؤت اهنأل ةءارقلاب يأ :ش ( اهب الإ ءادألل ةحص ال نكلو )

 . ةلطاب ريصت ىتح ةالصلا لصأ [ةحص] ةلازإ يف رثؤت ال تناك نإو <

 ىوقأب سيل داسفلا نأ ىنعم ءادألا كرت ىلع يأ :ش ( هكرت ىلع ديزي ال ءادألا داسفو ) :م

 لاوز نم ىوقأ لصألا لاوزو « لصألا نود فصولا لاوز نع ةرابع داسفلا نأ ال كرتلا نم ًالاح

 كرت ةروصو « بجوي ال نأ ىلوأ ءادألا داسفف ةيرحتلا نالطب بجوي مل اذإ ءادألا كرتف فصولا

 تيقب ًالصأ ءادألا مدع ولو ‹ ناكرألا نم ءيشب تأي ملو ًاليوط ماقف ‹ ةالصلل مرحي نأ ءادألا

 لامعأ يرحتب تعرش اهنأل ةءارقلا ناوأ ءيجم لبق هحيحص ةيرحتلا ًادتبم نأل اذهو ‹ةيرحتلا

 . ةيرحتلا كلت يف لاعفألا يدؤي مث « ايندلا

 اغنإو « ءادأب هلاختشا لبق كرت اذه تلق . ًاديفم نوكي الف كرت ال ريخأت متركذ ام : تلق نإف

 يقانغسلا لاق . هيلع كرتلا مسا قالطإ حصي هب هلاغتشا ليقف ءادألاب لغتشا اذإ ًاريخأت هنوك فرعي

 نأ ذئئيح مصخلل نأل رظن هيفو لمكألا لاق « هللا همحر يردركلا نيدلا سمش ةمالعلا هلاق اذك

 ال كرتلا نأ ملسأ اذإ نيبو هنيب قرفت مل تلق . كرتلا اذه لثم ىلع ديزي ال داسفلا نأ ملسن ال لوقي

 . كرتلا ىلع داسفلا ةدايز ملسي فيك ةيرحتلا لطبي

 . كرتلا نود ةيرحتلا نالطبي امهنإف دمعلا ثيدحلاو مالكلا نيبو هنيب قرفلا ام :تلق نإف
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 نالطب بجوي نييلوألا يف ةءارقلا كرت -هللا همحر- ةفينح يبأ دنعو « ةيرحتلا لطبت الف

 كرتب اهداسفو « ةدح ىلع ةالص عوطتلا نم عفش لك نأل ٠ بجوي ال امهادحإ يفو ءةيرحتلا

 ءاقبب انمكحو «ءاضقلا بوجو قح يف داسفلاب انيضقف هيف دهتجم ةدحاو ةعكر يف ةءارقلا
 . اًطايتحا يناثلا عفشلا موزل قح يف ةميرحتلا

 يف اهداقعنا عني هنأل «ةيرحتلا عطقي روظحملا باكتراو ةيرحتلا تاروظحم نم امه :تلق

 ال ءادألا داسفبو «ءادألا طرش ةيرحتلا نأ هيف هقفلاو « ةحصلا دعب اهعطقي نأ زوجيف ءادتبالا

 . ةالصلا داسفب دسفيال فصولاك طرشلا دسفي

 ةفينح يبأ دنعو ) :م نآلا اهنالطب مدعانررق دقو « ليق ام ةجيتن :ش ( ةيرحتلا لطبت الف ) :م

 ةءارقلا كرت يأ :ش ( بجوي ال امهادحإ يفو ةيرحتلا نالطب بجوي نييلوألا يف ةءارقلا كرت هللا همحر

 ‹ نييلوألا يف ةءارقلا كرت امهدحأ « نارمأ انه اهو ةيرحتلا نالطب بجوي ال نييلوألا ىدحإ يف

 :ش ( ةدح ىلع ةالص عوطتلا نم عفش لك نأل ) :م هلوقب لوألا للعو « امهادحإ يف اهكرت رخآلاو

 . اهيرحت لطبو اهؤاضق بجي ةدساف نوكتف « ةءارقلا نع ةالصلل ءالخإ هيف ةءارقلا كرت ناكف

 ( هيف دهتجم ةدحاو ةعكر يف ةءارقلا كرتب ) :م ةالصلا داسف يأ :ش ( اهداسفو ) :م هلرقب يناثلا للعو

 داسفلاب انيضقف ) :م هانركذ امك ىلوألا ةعكرلا يف الإ ةءارقلا بجت ال يرصبلا نسحلا دنع نإف :ش

 يف ةيرحتلا ءاقبب انمكحو ) :م رجفلا يف امك لوألا عفشلا ءاضق يأ :ش ( ءاضقلا بوجو قح يف

 . نيمكحلا نم دحاو لك يف :ش (اًطايتحا يناثلا عفشلا موزل قح

 امهب لمعيف نسحلا هب كسمتام ىلإ رظنلاب حصيو « انليلد ىلإ رظنلاب دسفي ءادألا نأ لصاحلاف

 ءاضقلا بجي ىتح لوألا عفشلا داسفبو « يناثلا عفشلا يف هعورش حصي ىتح ةيرحتلا ءاقبب انلقف

 . ةدابعلا باب يف ةقيثولا ىلع لمعلا نوكيل

 ملو ءادألا داسفب داسفلا بجوأ ثيح اذه ةفينح وبأ لاق ام مالسإلا خيش «طوسبم » يفو

 عورشلا ةحصو ةيرحتلا ءاقبل عامجإلاب نييرخألا ءاضق هيلعف عطقي ام دجوي مل هنأل ةيرحتلا عفري
 عورشلا حصي مل امهدنع نأل « اعبرأ ىضق دعقي مل نإف « امهنيب دعق اذإ اذهو « يناثلا عفشلا يف

 ةيرحتلاو ةيرحتلا كلت ىلع امهءاتب هنأل نييلوألا نع ءاضق نانوكي ال نايرخألاو ىناثلا ىف

 . ءاضقلاو ءادألا اهيف عستيال ةدحاولا

 نباو مصألا ركب ابأ نأل « هيف دهتجم اًضيأ نيتعكرلا ىف ةءارقلا كرتب ةالصلا داسف : تلق نإف

 ٠ .اهداسفب نولوقي ال ةنييع نباو ةيلع
 ام اوؤرقاف $ ىلاعت هلوق وهو عطاقلا ليلدلل اًملاخم هنوكل « فالتحخا ال فالخ كلذ : تلق

 . ٠١( ةيآلا : لمزملا)  نآرقلا نم رسيت



 كرتب تلطب دق ةيرحتلا نأل ‹ امهدنع نيتعكر ىضق لكلا يف أرقي مل اذإ : لوقن اذه تبث اذإ

 - فسوب يبأ دنع تيقبو « يناشلا عفشلا يف عورشلا حصي ملف امهدنع لوألا عفشلا يف ذ ةءارقلا

 عبرألا ءاضق هيلعف هيف ةءارقلا كرتب لكلا دسف اذإ مث يناثلا عفشلا يف عورشلا حصف - هللا همحر

 حصف لطبت مل ةيرحتلا نأل ؛عامجإلاب نييرخألا ءاضق هيلعف ريغ ال نويلوألا يف ارق ولو « هدنع
 يف أرق ولو ‹ لوألا عفشلا داسف بجوي ال ةءارقلا كرتب هداسف مث « يناشلا عفشلا يف عورشلا

 ‹ يناثلا عفشلا يف عورشلا حصي مل امهدنع نأل ؛ عامجإلاب نييلوألا ءاضق هيلعف ريغ ال نييرخألا

 نايب يف عرش :ش ( لكلا يف أرقي مل اذإ لوقنف ) :م روكذملا لصألا ينعي :ش ( اذه تبث اذإ ) :م

 نيتعكر ىضق ) :م اهلك عبرألا يف أرقي مل اذإ ىلوألا ءاقبلاب لوقنف لاق كلذلف ةينامشلا لئاسملا كلت
 لوألا عفشلا يف ةءارقلا كرتب تلطب دق ةميرحتلا نأل ) :م دمحمو ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع

 ال يناثلا يف عورشلا حصي مل الو يناثلا عفشلا يف يأ :ش ( يناثلا يف عورشلا حصي ملف « امهدنع

 ( تیقبو) :م هلوق ینعم وهو ةيقاب ةيرحتلا نأل « حصي فسوي يبأ دنع دنعو «امهدنع ةالص نوي

 ( هيف ةءارقلا كرتب لكلا دسف اذإ مث يناثلا عفشلا يف عورشلا حصف فسوي يبأ دنع ) :م ةيرحتلا يأ :ش

 يف رهظت فالتخالا ةرمثو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( هدنع عبرألا ءاضق هيلعف ) :م لكلا يف يأ :ش

 ءال مأ ءوضولل ةضقان نوكت له ةهقهقلا يفو « ال مأ حصي له يناثلا عفشلا يف هب ءادتقالا

 اذه : ليق : « طيحملا »يفو . فسوي يبأل اًقالخ ةراهطلا ضقتتنت الو ءادتقالا حصي ال امهدنعف

 الإ همزلي ال دمعلا ثيدحلاو مالكلاب اهدسفأ ول امأ « ةءارقلا كرتب اهدسفأ اذإ اميف فسوي يبأ دنع

 يبأ نع ةعامس نبا ةياور يف : « طوسبملا» يفو «٠ ىقتنملا» يف ؤ روکذم اذه : لاق « ناتعکر

 .اًضيأ مالكلاب عبرألا همزلي فسوي

 نم نييلوألا نيتعكرلا يف ارقي نأ يهو ةيناثلا ةلأسملا هذه :ش ( ريغ ال نييلوألا يف أرق ولو ) :م

 مث يناثلا عفشلا يف عورشلا حصف لطبت مل ةيرحتلا نأل عامجإلاب نييرخألا ءاضق هيلعف ) :م عبرألا

 عفش لك نأل :ش (لوألا عفشلا داسف بجوي ال ةءارقلا كرتب ) :م يناثلا عفشلا داسف يأ :ش ( هداسف

 يف هركذ نييلوألا ىضق هعم هالصو يناثلا عفشلا يف ناسنإ هب ىدتقا ول مث « ةدح ىلع ةالص

 .اهرخآ يف رهظلا يلصبب عوطتملا ءادتقاك مامإلا مزتلأ ام مزتلا هنأل ؛طيحملا»

 ال) :م نييرخألا نيتعكرلا يف أرقي نأ يهو ةثلاثلا ةلأسملا يه :ش ( نييرخألا يف أرق ولو ) :م

 هلوقب هيلإ راشأ جيرختلا فلتخاو « باوجلا هيف دحتا ام اذه :ش ( عامجإلاب نييلوألا ءاضق هيلعف ريغ

 الف :ش ( يناثلا عفشلا يف عورشلا حصي مل ) :م دمحمو ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع نال ) :م

 ال هقهق ولو « هءادتقا حصي ال يناثلا عفشلا يف ناسنإ هب ىدتقا ول ىتح امهلوق يف ةالص نوكت

 ال نايرخألاو « طوسبملا» يف ركذو «« ريغصلا عماجلا » يف ناخ يضاق هركذ اذك هتراهط ضقنت

 . نييلوألا نع ءاضق نانوكي
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 هيلعف نييرخألا ىدحإو نييلوألا يف أرق ولو « اهادأ دقف حص نإ - هللا همحر - فسوي يبأ دنعو

 نييلوألا ءاضق هيلعف نييلوألا ىدحإو نييرخألا يف أرق ولو « عامجإلاب نييرخألا ءاضق
 - هللا همحر - فسوي يبآ لوق ىلعو « نييرخألا ىدحإو نييلوألا ىدحإ يف أرق ولو «عامجإلاب

 ءاضق هيلع - هللا همحر - دمحم دنعو « ةيقاب ةيرحتلا نأل ؛ ةفينح يبأ دنع اذكو « عبرألا ىضق

 «هنع ةياورلا هذه - هللا همحر - فسوي وبأ ركنأ دقو ‹ هدنع تعفترا دق ةيرحتلا نأل ؛ نييلوألا

 -هللا همحر- دمحمو « نيتعكر ءاضق همزلي هنأ - هللا همحر - ةفينح يبأ نع كل تيور لاقو

 ‹ هنع هتیاور نع عجري مل

 دقف يأ :ش ( اهادآ دقف ) :م يناثلا عفشلا يف عورشلا يأ :ش ( حص نإ فسوی يب دنعو ) :م

 يف فالخ ال نيريدقتلا الك ىلعو « لوألا عفشلا ءاضق هيلعف حصي مل نإو ‹ عبرألا يدأ

 . حيرختلا يف فالخلا اغإو «باوجلا

 :م نييلوألا نيتعكرلا يف أرقي نأ يهو ةعبارلا ةلأسللا هذه :ش ( نييلوألا يف أرق ولو ) :م

 (عامجإلاب نييرخألا ءاضق هيلعف ) :م نييرخألا نيتعكرلا ىدحإ يف ًأرقو يأ :ش ( نييرخألا ىدحإو)

 نأ يهو ةسماخل ا ةلأسملا هذه :ش ( نييرخألا ىدحإ يف أرق ولو) :م . نييلوألا يف دعق اذإ ينعي :ش

 هيلعف) :م نييلوألا نيتعكرلا ىدحإ يف أرق يأ :ش ( نييلوألا ىدحإو ) :م نييرخألا نيتعكرلا يف أرقي

 . (طيحملا»يف هركذ « دمحم اًفالخ امهدنع ةالص نايرخألاو :ش ( عامجإلاب نييلوألا ءاضق

 هيلعو ‹ همتا دق و يناثلا عفشلا يف ًاعراش راصف لحت مل امهدنع ةيرحتلاو « طوسبملا» يفو

 ‹« ةسداسلا ةلأسملا هذه :ش ( نييلوألا ىدحإ يف أرق ولو ) م. لوألا عفشلا وهو هدسفأ ام ءاضق

 ىدحإ يف أرقو يأ :ش ( نييرخألا ىدحإو ):م « نييلوألا نيتعكرلا ىدحإ يف أرقي نأ يهو

 يبأ دنع اذكو) :م ةيرحتلا ءاقبل :ش (عبرألا ىضق فسوي يبأ لوق ىلعو) :م نيرحخألا نيتعكرلا

 يبأ لوق ىلع لقي ملو ‹ ةفينح يبأ دنع اذكو لاق اغإو « عبرألا يضقي هدنع اذك يأ :ش (ةفينح

 ‹ فسوي يبأ نيبو هنيب قافتاب ةفينح يبأ لوق سيل هنأ ىلإ كلذب راشأ هنأل «ةفينح يبأو فسوي

 يضقي اغإو ‹ نآلا ءيجي ام ىلع نيتعكرلا يضقي هدنع نأل - دمحم ةياور ىلع ءانب - هلوق اغنإ لب
 ٠ . اضيأ ةفينح يبأ دنع عبرألا

 :ش ( هدنع تعفترا دق ةيرحتلا نأل ء نييلوألا ءاضق هيلع دمحم دنعو « ةيقاب ةيرحتلا نأل ) :م

 :م دمحم ىلع يأ :ش ( هيلع فسوي وبآ رکنأ دقو ) :م امهدنع عورشلا ةحص مدعل رفز لاق هبو

 يبأ نع كل تيور) :م فسوي وبأ يأ :ش ( لاقو ) :م فسوي يبا نع يأ :ش ( هنع ةياورلا هذه)

 تيور لب فسوي يبأل لاق ناب :ش ( هنع هتیاور نع عجري مل دمحمو « نیتعک ر ءاضق همزلی هنآ ةفينح
 عماجلا» حرش لوأ يف يودزبلا مالسإللا رخف هركذ ام ةيضقلا هذه لصأو «تنأ تلقو لوقأ ام يل

 باتك يأ باتكلا اذه دمحم فنصف هنع اًباتك يوري نأ دمحم نع عقوتي فسوي وبأ ناك «ريغصلا
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 ءامهدنع اعبرأ ىضق ريغ ال نييلوألا ىدحإ يف أرق ولو

 هنسحتسا فسوي يبأ ىلع ضرع املف « ةفينح يبأ ىلإ فسوي يبأ نع هدنسأو «ريغصلا عماجلا»

 اهظفح لب : لاق ًادمحم كلذ غلب املف « هنع اهتياور يف هأطخ لئاسم هللا دبع وبأ ظفح لاقو

 : لئاسم تس يهو يسنو

 ىدحإو نييلوألا ىدحإ يف أرقو اًعبرأ عوطتلا ىلص لجر يهو ةلأسملا هذه : اهادحإ

 لاقو . نيتعكر هل تيور اإ فسوي وبأ لاقو « اعبرأ يضقي هنأ دمحم ىور « ريغال نييرخألا
 نم فسوي وبأ یکح ام نوکی نأ لمتحی اًضیأ لاقو « دمحم ةياور انخياشم دمتعاو مالسإلا رخف

 ملو لصألا يف ناسحتسالاو سايقلا ركذ اًتاسحتسا دمحم ركذ امو « اًسايق « ةفينح يبأ لوق

 . ريغصلا عماجلا» يف ركذي

 ‹ رهظلا تقو جرخي نيح يلصت سمشلا عولط دعب تأضوت ةضاحتسم : ةيناثلا ةلأسملاو

 . رهظلا تقو لخدي ىتح كل تيور امنإ فسوي وبأ لاقو

 فسوي وب لاقو « قتعلا دعب عيبلا كلاما زاجأ مث قتعأ اذإ بصاغلا نم يرتشملا : ةثلاثلاو

 .ذفني ال هنأل كل تيور اغإ

 وبأ لاقو اهحاكن زوجي الف ىلبح نوكت نأ الإ « حكنتو اهيلع ةدع ال ةرجاهملا : ةعبارلاو

 .اهلمح عضت ىتح اهجوز اهبرقي ال نكلو حكنت اهنأ هتيور امنإ فسوي

 فسوي وبأ لاق « هلك مدلا لطب امهدحأ ىفعفًادمع امهالوم لتق نينثا نيب دبع : ةسماخلاو

 ةفينح يبأ نع هل تيكح اغإ فسوي وبأ لاقو « ةيدلا عبرب هيدي وأ هكيرش ىلإ هعبر عفدي دمحمو
 ‹« امهدحأ ىفعف نانثا هلو ًادمع هالوم لتق دبع ىف هتيور يذلا فالتخالا اغإو « امهنع ىكح امك

 عمو « ىلوألا ةلأسملا يف فسوي يبأ عم دسفت هلوق ركذو « امهيف فالتخالا ركذادمحم نأ الإ

 . ةيناثلا ةلأسملا يف ةفينح يبأ

 يف هقتعأ ناك تيملا نأ دبعلا ىعداف « ريغال هلآدبعو ابا كرتو تام لجر : ةسداسلاو

 دبعلا ىعسي امهتقدص نبالا لاقف «فلأ دبعلا ةميقو مهرد فلأب تيملا ىلع لجر ىعداو « هتحص

 يف ىعسي مادام دبع هنأ هل تيور امنإ فسوي وبأ لاقو . هنيدب ميرغلا هذخأيو رح وهو هتميق يف

 ركنأ اذإ يوارلا نأ بهذملاو « دمحم ةياور ىلع خياشملا دامتعا : هريغو « طوسبملا » يف لاق

 . هقفلا لوصأ يف يودزبلاو يسخرسلا هركذ يعفاشلاو دمحم اًقالخ ةجح قبي ال هتياور

 يبأو ةفينح يبأ دنع يأ :ش ( امهدنع اعبرأ ىضق ريغ ال نييلوألا ىدحإ يفأرق ولو ) :م

 نيتعكرلا يف ارقي ملو نييلوألا نيتعكرلا دحأ يف أرقي نأ ىهو ةعباسلا ةلأسملا هذه فسوي
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 دنع اًعبرأ ىضق ريغ ال نييرخألا ىدحإ يف ارق ولو « نيتعكر ءاضق - هللا همحر - دمحم دنعو
 دعب يلصي ال :  مالسلا هيلع هلوق ريسفتو : لاق . نيتعكر امهدنعو - هللا همحر - فسوي يبأ

 تاعكر يف ةءارقلا ةضيرف نايب نوكيف ةءارق ريغب نيتعكرو ةءارقب نيتعكر ينعي « اهلثم ةالص
 ء اهلك لفنلا

 يأ :ش ( نيتعكر ءاضق دمحم دنعو) :م تاعكر عبرأ فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع يضقي نييرخألا

 ىدحإ يف أرقي نأ يهو « ةنماثلا ةلأسملا يه :ش ( ريغال نييرخألا ىدحإ يف أرق ولو ) :م

 يبأ دنع ينعي :ش ( فسوي يبأ دنع اًعبرأ ىضق ) :م اًنيش كلذ ريغ يف أرقي ملو نييرخألا نيتعكرلا

 يأ :ش (نيتعكر امهدنعو ) :م عورشلا ةحصو ةيرحتلا نالطب مدعل تاعكر عبرأ يضقي فسوي

 ةتس بابلا اذه يفو «عورشلا ةحص مدعو ةيرحتلا نالطبل نيتعكر دمحمو ةفينح يبأ دنع يضقي
 وأ ةثلاثلاو امهيف وأ نييلوألا يف وأ ةعبارلا وأ ةثلاثلا وأ ةيناثلا وأ ىلوألا يف أرق يهو « اهجو رشع

 اًئيش نهيف أرقي مل وأ ةيناثلاو امهيف وأ ىلوألاو امهيف وأ نييرخألا يف وأ لكلا يف وأ ةعبارلاو امهيف

 وأ ةدجسلاب اهديقي ملو اهيلإ ماق وأ ةثلاثلا ىلإ مقي ملو دهشت وأ دهشتي ملو نييلوألا يف أرق وأ

 نيتعكرلا يف مامإلا لخدي نأ لبق ملكتو نييلوألا يف مامإلا عم لخد ول : عورف ٠ ةدجسلاب اهديق
 نيتعكرلا يف هب اًيدتقم راص هنأل « هنع هللا يضر » دمحمو ةفينح يبأ دنع ناتعكر همزلي نييرخألا

 يف اًعراش راص هنأل اعبرأ يضقي عبرألا يفأرقو ةعلاثلا ىلإ همامإ ماق امدعب ملكت ولو . ريغال

 اًتس همامإ ىلصف ملكتف أضوتيل بهذف فعرف عفشلا يف هب ىدتقا ولو « مامإلا عم يناثلا عفشلا

 . عفشلا يف هعم عرشي مل هنأل اعبرأ وه يلصي
 رهاظ يف ناتعكر الإ لفنلا يف ىلوألا ةيرحتلاب بجي الو « طيحملا » يف هركذ ثلاثلاو

 رهزألا يبأ نب رشب ةياور وهو ةعكر هنأب ىون ولو « ىونام عيمج همزلي فسوي يبأ نعو « ةياورلا
 نبا دمحم هاور « اهيلع داز ام نود تاعكر عبرأ همزلي هنأ هنعو « رذنلابًارابتعا يروباسينلا

 رصتخما يفو « عيبانيلا يف هركذ تاعكر نام همزلي هنع ةياور يفو «ديلولا نب رشبو هنع ةعامس

 ءاهحالصإ هنكي الو تدسف رفسلا ةالص وأ رجفلا ىتعكر ىدحإ ىف ةءارقلا كرت ول «رحبلا

 . حصي ثيح رهاط عضوم ىلع اهداعأف ةساجنلا ىلع دجس ول ام فالخب

 هيلع هلوق ريسفتو ) :م «ريغصلا عماجلا »يف -هللا همحر -دمحم لاق يأ :ش ( لاق ) :م

 يف ةءارقلا ةيضرف نايب نوكيف ةءارق ريغب نيتعكرو ةءارقب نيتعكر ينعي« اهلثم ةالص دعب يلصي ال مالسلا

 : عضاوم يف انه اه مالكلا :ش ( اهلك لفتلا تاعكر

 ناك اذإ الإ ةلمج لوقملا نوكي نأو لوقملا ىضقي لاق هلوق لوقنف بيكرتلا لح يف : لوألا

 «ريغصلا عماج ا يف هللا همحر دمحم لاق هريدقت فوذحم لوقلا انه اهو « ةياكحلا ىنعمب لوقلا
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 . . هلوق هریسفتو هلوق نوکی نأ زوجي الو اذک « اهلثم ةالص دعب يلصي ال مالسلا هيلع هلوق ريسفت

 ءادتبالاب عوفرم يفاضإ مالك -- هلوق ريسفتو - هلوق . فطعلا فرح دوجول لوقلا لوقم خلا

 عماجملا »يف دمحم هرسف امل نايب - خلإ . . نيتعكر ينعي - هلوقو « هانركذ امك فوذحم هربخو

 .اريغصلا

 نباو رمع ىلع فوقوم وه امنإو « تبثي مل مالسلا هيلع يبنلا ىلإ ربخلا اذه عفر : يناثلا
 «ميهاربإ نع ةريغم نع ريرجان «هفنصم » يف ةبيش يبأ نبا هاور « -امهنع هللا يضر - دوعسم

 نعسيردإ نبەللا دبع ثيدحو « اهلثم ةالص دعب يلصي ال : - هنع هللا يضر - لاق :لاق

 عماج » يفو . اهلثم ةالص رثإ ىلع يلصي ال : هللا دبع لاق : الاق يبعشلاو ميهاربإ نع نيصح

 يفو « - مهنع هللا يضر - تباث نب ديزو دوعسم نباو رمع نع ىوري ريسفتلا اذه «يباجيبسألا
 وبأ هيقفلا لاق : « ريغصلا عماجلا حرش» يفو ءديز ناكم -هنع هللا يضر - يلع نع «ةيزانجلا»

 هللا يضر -ةباحصلا نم مهريغو تباث نب ديزو دوعسم نب هللا دبع نع ىوري ربخلا اذه : ثيللا
 نع راثآلا حرش يف هدانسإب يواحطلا ىورو . اهلثم ةالص دعب يلصيال : اولاق مهنأ - مهنع

 . اهلثم ةالص دعب ىلصي نأ هركي ناك هنأ - هنع هللا يضر -رمع

 بترت امو لفنلا تاعكر عيمج يف ةبجاو ةءارقلا نأ ركذ نأ دعب اذه دروأ فنصملا نأ : ثلاثلا

 درو امل هنأ كلذ حضوي لفنلا تاعكر عيمج يف ةءارقلا ةيضرف نايبل ةينامثلا لئاسملا نم كلذ ىلع

 اذكو نالثم امهو رجفلا ضرف مث «رجفلا ةنس يلصي هنأل ضعبلا هنم صخ دقو اًماع ربخلا اذه

 يف نيتعكر رهظلا ضرف يلصي اذكو ءنالثم امهو اًعبرأ رهظلا يلصي مث اعبرأ رهظلا ةنس يلصي
 دعب يلصي ال نأ هنم دارملا دمحم لاق همومعب لمعلا نكي مل الو « نيتعكر ةنسلا يلصي مث رفسلا

 ال ىتح كلذك ةلفانلا يلصي ال ينعي «يلصي ةءارق ريغب ناتعكرو « ةءارقب ناتعكر ةلفان رهظلا ءادأ

 يف ةءارقلا ةيضرفب اًنايب ثيدحلا نوكيف لفنلا تاعكر عيمج يف أرقي لثم ٠ ضرفلل ًالثم نوكي

 . لفنلا تاعكر عيمج

 يبنلا ىلإ عوفرم ريغ هنأ لاحلاو لفنلا تاعكر عيمج يف ةءارقلا ةيضرف نايب فيك : تلق نإف

 ام هلوقب يزارتألا باجأ : تلق . ةيضرفلا دسفي فيكف دحاولا ربخ وهو هعفر انملس نئلو « يي
 لمجمل اًتبث نوكي نأ حلصي دحاولا ربخو « ةءارقلا لمجم لفنلا نم عبرألا نأ نايتإلا هب تبث

 . ٠١( ةيالا : لمزملا) ( نآرقلا نم رسيت ام اوؤرقاف :  ىلاعت هلوقب تتبث ةيضرفلا مث «باتكلا

 وه لب « مالسلا هيلع هللا لوسر نع تباثب سيل هنأ يدنعو مالكلا اذه لبق لاق وه : تلق

 لمجمب اًينبم نوكي فيك مالسلا هيلع يبنلا نع تبثي مل يذلاف « هنع هللا يضر رمع مالك
 ةتباث ةيضرفلا نوكت نأ زوجيو « ةيضرفلا نايب لاق هنأب بيجأ : باوجلا يف لمكألا لاقو «باتكلا
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 نم فصنلا ىلع دعاقلا ةالص » : مالسلا هيلع هلوقل « مايقلا ىلع ةردقلا عم ادعاق ةلفانلا يلصيو

 ‹ « مئاقلا ةالص

 سيلو هلثم اذه تلق . ةعكرف ةعكر عوطتلا يف ضرف اهن نايب ثيدحلاو «(اوؤرقاف  ىلاعت هلوقب

 ليقل ًالمجم ناك ولذإ لمجمب سيلو «نايبلا نم هنع نغتسم رهاظ نآرقلا صن نأل «ءيشب
 : « ةيزانجلا» يفو . انركذ امك تبثي مل اًثيدح اذه نوكي نأ ىلع « ةروسلا مضو ةحتافلا ةيضرفب

 ةالص هنأ رابتعاب ةءارقلا نم ضرف لحم لفاونلا نم عفش لك نأب لوقنملا هجولا ىلع ثيدحلا ريسفت
 حسملا رابتعاب : لاقيامك اذهو 4 رسيت ام اوؤرقاف :  ىلاعت هلوقب ةءارقلا هيف تضرف ةدح ىلع

 : ىلاعت هلوقب تتبث هتيضرفو « -هنع هللا يضر - ةبعش نب ة ريغملا ربخب تبث « عبرلاب
 . (اوحسماف#

 نإف اًصضيأو « اعوفرم ثيدحلا نوك ىلع دمتعا هنوك يف روكذملا برشملا نم اًضيأ اذه تلق
 لفاونلا نم عفش لك نأ تبث امل هنأل ء ةلاقملا هذه ىلإ جاتحي ال خلإ . . مايقلا لك نأ نايب هلوق

 ء(۲۲ةيآلا: لمزملا) 4 نآرقلا نم رسيت ام اوؤرقاف * ىلاعت هلوقب ةءارقلا هيف تنهربف ةدح ىلع ةالص

 ةيناثلا يفو « رومألاب ضرفلا نم ىلوألا ةعكرلا يف تناكف « ةالصلا قلطم يف ةءارقلاب رمألا نأل

 ام لجألو « ةالصلا يف ضرف ةءارقلاو ةالص هنآل « لفنلا نم عفشلا يف كلذكف « صنلا ةلالدب

 يف هركذ « ةسوسولا ببسب ةالصلا ةداعإ نع يهنلا ىلع ربخلا اذه مهضعب لمح رومألا نم انركذ

 نع يهنف «رجألا ةدايز كلذب نوبلطي ىرخأ اهدعب ةضيرفلا نولصي اوناك ليقو « ٠ ةريخذلا »

 ‹ ءيشب سيلو ددعلا يف ةلثامملا ىلع يعفاشلا هلمحو « اهلثم ةالص دعب يلصي ال لاقو « كلذ

 . انركذاذك هوحنو رجفلا عم رجفلا يتعكر يف عامجإلاب عرش هنإف

 ىلع وأ لهأ هل دجسم يف ةعامجلا راركت ىلع لمح ولو : « مالسإلا رخف عماج » يفو

 طيلست نم هيف ال هوركم كلذ نإف ةيزانجلا يفو . احيحص نوكي داسفلا مهوت دنع ةالص ءاضق

 مالسلا هيلع هنأ يور ام وهو ببس دعب رهظ مكح اذه : مهضعب لاقو « بلقلا ىلع ةسوسولا
 يف نيتعكرلا نيب اهب يضقن وأ هباحصأ هل لاقف ةعامجب رجفلا ىلص مث رتوأف ءا اعد سيرعتلا ةليل
 « هب مكرمأي الف ءايرلا نع مكاهن ىلاعت هللا نإ : مالسلا هيلع لاقف ؟يناثلا مويلا نم ةالصلا تقو

 كلت تقو يف يناثلا مويلا يف ىضقت ال تيضق اذإ ةنئافلا نأ هانعم « اهلثم ةالص دعب ىلصي ال

 . ىفخي ال رظن هيف تلق « ليلد ريغ نم ةالصلا
 هنوك لاح ةلفانلا يلصي نأ هل زوجي هانعم :ش ( مايقلا ىلع ةردقلا عم ًادعاق ةلفانلا يلصيو ) :م

 ةالص نم فصنلا ىلع دعاقلا ةالص » : مالسلا هيلع هلوقل ) :م اًمئاق ةالصلا ىلع ةردقلا عم ادعاق

 - يبنلا تلأس : لاق نيصح نب نارمع نع ةعبرألاو يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش ( مئاقلا

 هلف ًادعاق ىلص نمو لضفأ وهف اًمئاق ىلص نم : لاقف « ًادعاق لجرلا ةالص نع - مالسلا هيلع

 هيلع - لاق : ملسم ةياور يفو «دعاقلا رجأ فصن هلف اًمئان ىلص نمو «مئاقلا رجأ فصن
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 يف اوفلتخاو « هنع عطقني اليك هكرت هل زوجيف مايقلا هيلع قشي ابرو عوضوم ريخ ةالصلا نألو

 ؛ دهشتلا ةلاح ىف دعقي امك دعقي نأ راتخملاو « دوعقلا ةيفيك

 مل ثيدحلا اذه : تلق نإف . رجألا تح يف يأ « ةالصلا فصن ًادعاق لجرلا ةالص» : -مالسلا

 ام انه حارشلا لاق تلق هب كسمتلا هجو فيكف اهريغو رذعلا ةلاحل الو ضرفلل الو لفنلل ضرعتي

 قبي ملف رجألا قح يف مئاقلا ةالصل ةيواسم رذعب دعاقلا ةالص نأ ىلع دقعنم عامجإلا نإ هلصاح

 . رذع الب ًادعاق زجي مل ضرفلا نأل « رذعلا نودب ًادعاق لفنلا ةالص الإ ذئنيح

 لوقأف « اولاق ام ىلع لدي اًئيش اوركذ ام مهنأل « ىفخي ال ام ىلع صلخم ريغ اذه : تلق

 : لاق يلهاكلا عفار نب بيسملا نع  هننس » يف ىور ةبيش يبأ نب ركب ابأ نإ : قيفوتلا هللابو
 لاق قيقش نب هللا دبع نع اًضيأ ىورو « رذع نم الإ مئاقلا ةالص نم فصنلا ىلع دعاقلا ةالص

 هتطح امدعب تلاقًادعاق يلصي مالسلا هيلع هللا لوسر ناكل - اهنع هللا يضر - ةشئاع تلأس

 «مئاقلا ةالص نم فصنلا ىلع دعاقلا ةالص » - مالسلا هيلع - هلوق نم دارملا نأ ىلع ليلد اذه نسلا

 رجآ فصن هلف اًسلاج ىلص نم ثيدحلا اذه يروثلا نايفس لاقو يذمرتلا لاقو . رذعلا لاح ريغ

 ىلصف هريغ وأ ضرم نم رذع هل ناك نم امأو « رذع هل سيل نمو حيحصللاذه :لاق « مئاقلا

 اذه : تلق نإف . يروثلا نايفس لوق لثم ثيدحلا ضعب يف يور دقو « مئاقلا رجأ لثم هلف اًسلاج

 . ىعدملا ىلع لدي ال [اهنم] هتركذ يذلا

 هللا يضر- ةشئاع نعو .«ًادعاق رتولا دعب يلصي ناك » - مالسلا هيلع - هنأ يور : تلق
 هاور ثيدحلا ««ًادعاق ًاليوط ًاليلو < اًمئاق ًاليوط ًاليل يلصي ناك» - مالسلا هيلع - هنأ - اهنع

 ثيداحألا امأو « زوجي رذع ريغ نم ًادعاق لفنلا نأ ىلع لدي اذهف « يراخبلا الإ ةعامحل ا

 . رذع نعالإ زوجت ال ضرفلا يف ًادعاق ةالصلا نأ ىلع لدتف ةروكذملا

 ىورو « ةبجاو ريغ اهنوكل كنع عوفرم كل عورشم يأ :ش ( عوضوم ريخ ةالصلا نألو ) :م
 هيلع يبنلا نع رذ يبأ نع شاخشخلا نب ديبع ثيدح نم ٠ هننس » يف رازبلاو « هدنسم » يف دمحأ

 «هحيحص » يف نابح نبا هاورو .« لقأ ءاش نمو « رثكأ ءاش نمف « عوضوم ريخ ةالصلا » مالسلا

 :ش ( هكرت هل زوجيف مايقلا ) :م يلصملا ىلع يأ :ش ( هيلع قشي ابرو ) :م « طسوألا »يف يناربطلاو

 يأ هب عطقني اليك خسنلا ضعب يفو ء ةلفانلا لعف نع يأ :ش ( هنع عطقني اليك ) :م مايقلا كرت يأ

 . كلذ ىلإ يضفي ابر مايقلا نأل « ربخلا نع مايقلا ببسب

 لاق « ةءارقلا ةلاحو دوعقلا ةيفيك يف ءاملعلا فلتخا يأ :ش ( دوعقلا ةيفيك يف اوفلتخاو ) :م

 ثيللا وبأ هيقفلا هراتخا يذلا وهو :ش ( دهشتلا ةلاح يف دعقي امك دعقي نأ راتخملاو ) :م فنصلملا

 يبأ نع : «ةصالخلا» يفو « - هللا همحر - رفز لوق وهو يسحخرسلا ةمئألا سمشو يدنقرمسلا

 : ةياور يفو ‹ عبرتي : ةياور يفو «دهشتلا يف سلجي امك سلجي ةياور يف : تاياور ثالث ةفينح
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 همحر - ةفينح يبأ دنع زاج رذع ريغ نم دعق مث اًمئاق اهحتتفا نإو ةالصلا يف اًعورشم دهع هنأل

 مل هنأ هل رذنلاب ربتعم عورشلا نأل « سايق وهو هب زوجي ال امهدنعو « ناسحتسا اذهو « - هللا

 هنودب تحص رشاب الو ‹ يقب اميف مايقلا رشابي

 دهشتلا لاح يفو دهشتلا يف سلجي امك سلجي رفز لوق يفو : « يواحطلا حرش » يفو « يبتحي

 رئاس يف دعقي امك دهشتلا يف دعقي: « ةريخذلا » يفو . عامجإلاب دهشتلا يف سلجي امك سلجي
 نإو عبرت ءاش نإو « كلذك دعق ءاش نإ ناتياور ةءارقلا ةلاح يف ةفينح يبأ نعو « اعامجإ ةالصلا

 ركذو « عبرتي هنأ دمحم نعو « ءاش نإ عبرتي هنأ هنعو « يبتحي هنأ فسوي يبأ نعو ىبتحا ءاش

 يف عبرتي هنأ ةفينح يبأ نع يورو « ءابتحالاو عبرّتلا نيب ريخي هنأ ثدحلا باب يف ةداز رهاوخ

 دعقيدوجسلاو عوكرلا تقو ءاج اذإ فسوي وبأ لاقو . اهرخآ ىلإ ةالصلا لوأ نم ليللا ةالص

 . ةبوتكملا دهشت يف دعقي امك

 نمامهريغو دمحم لاق هبو ءاش فيك دعقي ةفينح يبأ نع « يخركلا رصتخم» يفو

 نع ةياور وهو ءاهشارتفاو ىرسيلا هلجر ينثي عوكرلا دارأ اذإو عبرتي هنأ نسحلا ىورو . فلسلا
 مايقلا عضوم يف دعقي نأ هل لضفألا مالسإلا خيش ركذو « اًعبرتم عكري هنأ هنعو فسوي يبأ

 ٠ زيجولا حرش » يفو « اًيبتحم ناك هرمع رخآ يف مالسلا هيلع هللا لوسر ةالص ةماع نأل « اًيبتحم

 هلجر شرتفيو ىنميلا هتبكر بصني ليقو « لوق يف لضفأ عبرتلاو « لوق يف لضفآ شارتفالا
 ‹ عبرتي كلام دنعو . ءىرقملا يدي نيب سلجي ئراقلاك ىنميلا هلجر بصني : ليقو « ىرسيلا

 بصني نأ ءابتحالا ريسفتو « دوجسلاو عوكرلا يف هيلجر ينثيو مايقلا لاح يف عبرتي دمحأ دنعو
 وأ هتمامعب هيقاسو هرهظ عمج اذإ لجرلا ىبتحا : حاحصضلا يفو هيقاس دنع هيدي عمجيو هيتبكر

 . هیدیب اهعمج انه اه دارملاو هيدیب

 :م هريغ نم یلوأ ناکف :ش ( ةالصلا يف اعورشم دهع ) :م دهشتلا دوعق نأل يأ :ش (هنأل ) :م

 هنأل « هب دیق :ش ( رذع ريغ نم دعق مث اًمئاق ) :م هنوك لاح ةلفانلا حتتفا نإو يأ :ش ( اهحتتفا نإو)

 :م يعفاشلاو كلام لاق هبو :ش ( ةفينح يبأ دنع زاج ) :م رذع ريغبو قافتالاب زاج رذعب دعق اذإ

 . ناسحتسا وه ةفينح يبأ لوق يأ :ش ( ناسحتسا اذهو)

 ضعب لاق هبو :ش ( هب زوجیال ):م دمحمو فسوي يبأ دنع يأ :ش ( امهدنعو ) :م

 :ش ( رذنلاب ربتعم عورشلا نأل ) :م سايقلا وه امهلوق يأ :ش ( سايق وهو ) :م يعفاشلا باحصأ

 يلصي نأ هل زوجي ال اًمئاق يلصي نأ رذن اذإف « رذنلاك مزلم عورشملا نأل « سايقلا هجو اذه

 . ًادعاق متي نأ هل زوجي ال اًمئاق عرش اذإ اذکف ءًادعاق

 مل) :م اًمئاق حتتفملا نأ يأ :ش (هنأ ) :م ناسحتسالا هجو وهو ةفينح يبألو يأ :ش ( هلو ) :م

 يف مايقلا نم رشاب امل يأ :ش ( هنودب تحص رشاب الو ) :م ةالصلا نم :ش ( يقب اميف مايقلا رشابي
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 خياشملا ضعب دنع مايقلا همزلي ال مايقلا ىلع صني مل ول ىتح < اًصن همزتلا هنأل « رذنلا فالخب

 ‹ - هللا مهمحر-

 ابجوم اًمئاق ىلوألا يف عورشلا نوكي الف رذعلا ةلاح ليلدب ةيناثلا يف مايقلا نودب ةحص ىلوألا

 ‹ حيحص ريغ رذنلا ىلع سايقلا نأ دارأ :ش ( اصن همزتلا هنأل رذنلا فالخب ) :م ةيناثلا يف مايقلل

 يف :ش ( مايقلا ىلع صني مل ول ىتح ) :م همزليف ةميلستب هيلع صن هنأ ثيح نم مايقلا مزتلا هنأل

 مالسإلا رخف لاق « هقفاو نمو مالسإلا رخف هب دار :ش ( خياشملا ضعب دنع مايقلا همزلي ال ) :م هرذن

 وه اذه : لاق مث « مايقلا همزلي مل اقلطم يلصي نأ رذن اذإو « ريغصلا عماجلا حرش » يف يودزبلا

 ةالص يلضي نأ رذن اذإ اميف ةياور ال : يناودنهلا رفعج وبأ هيقفلا لاقو . باوجلا نم حيحصلا

 .ًادعاق وأ اًمئاق بجي هلاق اذإ امأ « ًادعاق وأ امئاق لقي ملو

 الإ مزلي الف دئاز فصو لفنلا يف هنأل مايقلا همزلي مل : مالسإلا رخف لاق خياشملا فلتخا مث

 ءامسأو « ىلاعت هللا باجيإب ربتعم دبعلا باجيإ نأل ؛ اًمئاق همزلي : مهضعب لاقو طرشلاب

 ميقتسي ال هنأل رظن خلإ . . - صني مل ول ىتح - هلوق يفو لمكألا لاقو « اًمئاق ىلاعت هللا اهبجوأ

 رمألا سيل تلق . ةريشك ةنمزأب هنع رخأت نم ضعب هلوق ذخأ ةفينح يبأ لوق ىلع لالدتسالا يف

 فيكو « هنم مهفي يذلا ةفينح يبأ لوق ةجيتن ةنمزأب هنع خلإ - صني مل ول ىتح - هلوق نأل كلذك
 ةالص رذن اذإ اميف هنع ةياور ال اذه عمو « مدقتم لوقب رخأتم لوقب اهيف لالدتسالا ميقتسي ال

 يف روكذملا ليلدلا نأ ملعاو اًضيأ لمكألا لاقو « انركذ امك ًادعاق وأ اًمئاق يلصي له اًقلطم
 هرشاب ام مزلي عورشلا نأل زوجي ال اهحاتتفا دعب ىلوألا ةعكرلا يف دعق ول هنأ ديفي باتكلا

 يف عوطتملا لاق ثيح هزاوج ىلع لديام « ةيريهظلا دئاوفلا» ىف ركذو .اًمئاق الإ هرشابامو

 ىلوألا قيرطلاب ءاهتنالا يف كلذكف ًادعاق حاتتفالا نيبو اًمئاق حاتتفالا نيب ةريخلا هل تناك . ءادتبالا

 . فخأ ةمادتسالا مكح نأل «

 لهسأ ءاقبلا نوك نأل « رظن هيفو لمكألا لاق مث « يقانغسلا مالك نم هلاق يذلا اذه : تلق

 . همزلي هرشاب اميف عورشلا نأ وهو رخآ لصأ هضراع نكل « هيف عازن ال تاملسملا نم ءادتبالا نم

 ةيمسا هيف عرش يذلا ءرجلا اذه قاقحتسالاو مزلم ريغ هرشاب اميف عورشلا اذه ىلإ رظنلابف ‹مايقلا

 . رخ ءازجأ مامضناب نوكي اغنإ ةالصلا

 ةالص رذن ولو . هرکی امهدنعو « هدنع هرکی ال رذع ریغب طئاح وأ اصع ىلع ًأکوت ول :عورف

 ابكار ىلصف يلصي نأ رذن ول : لصألا يفو « اًبكار اهؤادأ زوجي هنأ يخركلا ركذ دقف بكار وهو

 نع ةبيش يبأ نبا ركذو « ضرألا وأ ةبادلا ىلع اًبكار رذاتلا ناك اذإ امهنيب لصفي ملو « هئزجي مل

 « ًادعاق ةعكرو اًمئاق ةعكر لجرلا ىلصي نأ نم سأب ال : لاق هنأ يرصبلا نسحلا مهنم فلسلا
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 يضر -رمع نبا ثيدحل؛ ءايِإ ئموي تهجوت ةهج يأ ىلإ هتباد ىلع لفنت رصملا جراخ ناك نمو

 ًءاميإ ئموي ربيخ ىلإ هجوتم وهو رامح ىلع يلصي ةي هللا لوسر تير : لاق -هنع هللا

 هنأ ىلإ سانلا ضعب بهذو فالخ مهريغ نع ركذي ملو « دامحو مكحلا نع ةبعش نع يور اذكو

 ناسنإلا يلصي نأ هرك نم ءاملعلا نمو . كلذ زاوج حيحصلاو « اًمئاق اهمتي ال ًادعاق اهحتتفا اذإ

 : ليقو مايقلا فصن همزلي ليق رذنلا قلطأ : ركب طوسبم » يفو . رذع ريغ نمآدعاق ةلفانلا

 . هئزجي اًبكار رذن ول يخركلا نعو . زوجي ال ةثالثلا ىلعو «ريختي : ليقو « دوعقلا ةفصل

 دنعو فصولا ركذ وغليو همزلي فسوي يبأ دنعف ةءارق ريغب وأ ءوضو ريغب يلصي نأ رذن ولو

 ال ةراهط ريغ نم ةالصلاك هعم الإ ةالصلا ءادأ زوجي ال ام ىمس ول دمحم دنعو « همزلي ال رز

 ‹ ءاضقلا همزل اهعطقو ةهوركملا تاقوألا يف عرش ولو . ةءارق ريغ نم ةالصلاك همزلي الإو همزلي

 . ءاضقلا طقس اهلثم يف وأ اهيف اهاضق نإف

 ةلمج :ش ( ءاميإ ءىموي هتباد تهجوت ةهج يأ ىلإ هتباد ىلع لفنت رصملا جراخ ناك نمو ) :م

 ةبادلا ىلع عوطتلا زوجي اغنإ لوقي نم سانلا نم طيحم ا يفو « اًئموم هنوك لاح لفنتي يأ « ةيلاح
 ىلإ ةالصلا حتتفا ول امأ . ةلبقلا نع فرحتلاو هجوتلا كرتي مث اهحاتتفا دنع ةلبقلا ىلإ تهجوت اذإ

 ةماعلا دنعو « ءاقبلا ةلاح يف ةرورضلا امنإو « ءادتبالا لاح يف ةرورض ال هنأل زوجي ال ةلبقلا ريغ

 لبنح نبا بحتسا لاطب نبا لاقو يعفاشلا هب لئاقلا نأب حاضيإلا يف حرصو « ناك امفيك زوجي
 يف دوعقلا ةيعفاشلا تلاقو . تهجوت ثيح يلابي ال مث ةلبقلا ىلإ اهجوتم اهحتتفي نأ روث وبأو

 حصأ يف ةلبقلا ىلإ مارحإلا دنعاهسأر ريدي نأ همزلي ةلهس تناك نإ ةبادلا ىلع بوكرلا

 يفو « همزلي ال يناثلا هجولا يفو « « هقفلا عماوج » يف اهركذ كرابملا نبا ةياور وهو «نيهجولا
 ليقو . ةلبقلل هجوتلا همزلي «يعساولا لمجملا»و «ةيدامعلا» يفو « همزلي ال ةبعصلا ةبادلاو راطقلا

 يفو امهيف لبقتسيو هدوجسو هعوكر متي يضاملا نأ حصألاو « اًضيأ مالسلا يف همزلي ةبادلا يف

 رذ يبأو ريبزلا نباو يلع لوق وهو روهمجلا لوق وهانبهذمو « همايق يف الإ يشهي الو همارحإ

 . ثيللاو كلامو يروثلاو يعازوألاو ءاطعو سواط لاق هبو « رمع نباو سنأو

 وهو رامح ىلع يلصي مالسلا هيلع هللا لوسر تيأر : لاق هنع هللا يضر رمع نبا ثيدحل ) :م

 نب رماعو سنأو رباجو رمع نبا نع يور بابلا اذه يف ثيدحلا :ش ( ءاميإ ئموي ربيخ ىلإ هجوتم
 بئارغ» يف ينطقرادلا هجرخأ هنع هللا يضر سنأ نع الإ باتكلا ظفلب وري ملو ديعس يبأو ةعيبر

 ربيخ ىلإ هجوتم وهو مالسلا هيلع يبنلا تيأر : لاق «سنأ نع يرهزلا نع كلام نع «كلام
 . هنع تکسو « ءایإ ۍموی يلصي رامح ىلع

 ديعس نع ينزاملا ىيحي نب ورمع نع يئاسنلاو دواد وبأو ملسم هجرخآف رمع نبا ثيدح ام

 ىلإ هجوتم وهو راح ىلع يلصي مالسلا هيلع هللا لوسر تيأر لاق رمع نب هللادبع نع راسي نبا
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 وه عطقني وأ ةلفانلا هنع عطقنت لابقتسالاو لوزنلا هانمزلأ ولف « تقوب ةصتخم ريغ لفاونلا نألو

 ‹ تقوب ةصتخمف ضئارفلا امأ « ةلفاقلا نع

 « هتلحار ىلع وه امنإو -رامح ىلع - هلوق ىلع عباتي ال ىيحي نب ورمع : يئاسنلا لاق « ربيخ

 ‹ ريعبلا ىلعو هتلحار ىلع فورعملاو كلذ يف ىيحي نب ورمع هريغو ينطقرادلا طلغ دقو ليق

 . ثيدحلا يف سيل -ءايإ ىموي - هلوقو

 يلصي مالسلا هيلع يبنلا تيأر لاق هنع هحيحص يف هجرخأ نابح نبا نإف رباج ثيدح امأو

 هجرخأو « نيتعكرلا نم نيتدجسلا ضفخي هنكلو « ءايإ ىموي هجو لك يف هتلحار ىلع لفاونلا
 وحن هتلحار ىلع يلصي وهو تئجف ةجاح ىف مالسلا هيلع يبنلا ينثعب : هظفلو يذمرتلاو دواد وبأ

 لاق هنع يراخبلا هج رخأو حيحص نسح : يذمرتلا لاقو « عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا قرشملا

 لبقتساف لزن ةضيرفلا دارأ اذإف « هب تهجوت ثيح هتلحار ىلع يلصي مالسلا هيلع يبنلا ناك
 . ةلبقلا

 هيلع هللا لوسر تيأر : لاق «هنع هاجرخأ اًملسمو يراخبلا نإف ةعيبر نب رماع ثيدح امأو

 ىف كلذ عنصي نكي ملو هجوت هجو يأ لبق « هسأرب ىموي حبسي ةلحارلا ىلع وهو مالسلا
 . هجرخأف ديعس يبأ ثيدح امأو . ةبوتكمل ا

 :ش ( لابقتسالاو ) :م ةبادلا نع :ش ( لوزنلا هانمزلأ ولف تقوب ةصتخم ريغ لفاونلا نألو ) :م

 ةلفانلاو « اًبكار عوطتي نأ ردقي ال لوزنلا مزل اذإ هنأل نونلاب :ش ( ةلفانلا هنع عطقنت) :م ةلبقلا ىلإ

 يأ :ش ( وه عطقني وأ ) :م ررض رذعب لوزنلا مازلإ يفف [. . . ]بسح ىلع عورشم عوضوم ربخ

 . ىفخي ال ررض هيفو لوزنلا ريدقت ىلع فاقلاب :ش ( ةلفاقلا نع ) :م عوطتملا

 . لوزنلا يف جرحلا موزل مدعل اًبكار اهيدؤي نأ زجي ملف :ش (تقوب ةصتخمف ضئارفلا امأ) :م

 رطملا راذعألا نمو « ةزئاجف رذعل ةبادلا ىلع ضرفلا ةالص امأ : « ىواتفلا ةصالخ» يفو

 فقي هنإف ةالصلل لزني ءاشي ام اًناكم دجي مل ءامسلا ترطمأف رفسلا يف لجرلا ناك اذإ دمحم نع

 ربدتسم يلصي هنكيي مل نإف «ةبادلا فاقيإ هنكمأ اذإ ءايإلاب يلصيو ةلبقلا لبقتسم ةبادلا ىلع

 ىلص ةيدن ضرألا نكل ةباثملا هذه نكت مل نإف « ههجو بيصي لاحب نيطلا ناك اذإ اذهو « ةلبقلا

 الو عوطتلا زوجي الف اهبحاص اهريس اذإ امأ ءاهسفنب ريست ةبادلا تناك اذإ اذهو لاق مث كلانه

 بحاص ركذاذك كلذ زوجتف ةيدابلا ىفامأو ‹ ضرملاو صللا راذعألا نمو . ضرفلا

 نوك راذعالا نمو بوكرلا هنكيب ال لزن ولو « اًحومج ةبادلا نوكت نأ راذعألا نمو ««ةصالخلا»
 ةالصلا زوجت طيحملا يفو . عبسلا نم فوخل ا اهيفو « لزن اذإ هبكري نم دجي ال ًاريبك اخيش رفاسملا

 .رذعلا لاوز دعب ةداعإلا همزلت الو لاوحألا هذه يف ةبادلا ىلع

 . (۱۰۸۹) دواد وبا هاور : حیحص نسح (۱)
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 نم دكآ اهنأل « رجفلا ةنسل لزني هنأ - هللا همحر - ةفينح ىبأ نعو « لفاون بتاورلا ننسلاو

 - فسوي يبأ نعو .رصملا يف زاوجلاو ‹ رفسلا طارتشا يفني رصملا جراخب دييقتلاو « اهرئاس

 اًضيأ رصملا ىف زوجي هنأ - للا همحر

 ءادألا زاوج يف لفاونلا مكح بتاورلا ننسلا مكح ينعي :ش ( لفاون بتاورلا ننسلاو ) :م

 قلطمب ىدؤت اهنآ لفاون بتاورلا ننسلا نوك ىلع ليلدلا نم« تهجوت ةهج يأ يف ةبادلا ىلع

 . ةينلا

 دقو ‹ةفينح يبأ دنع ًآدعاق اهلعف زوجي ال اذهلو :ش (رجفلا ةنسل لزني هنآ ةفينح يبأ نعو ) :م

 نأ ينعي ىلوألا نايبل اذه نوكي نأ زوجي عاجش نب دمحم نعو « ةياور يف هدنع ةبجاو اهنأ رم

 نم دكآ) :م رجفلا ةنس نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م هلوقب كلذ للعو «رجفلا يتعكرل لزني نأ ىلوألا

 ‹« رجفلا ةنس نود ملعلا ليصحتل نتسلا رئاس كرتي نأ ملاعلل زوجي ىتح اهاوقأ يأ :ش ( اهريغ

 :م هتباد ىلع لفتني :ش ( رصملا جراخب دييقتلاو ) :م رتولا نم دكآ اهنأ دمحأو يعفاشلل لوق يفو

 يبأ نع يور ام ىلإ ةراشإ هيفو « رفس ريغو ًارفس نوكي نأ نم معأ هنأل :ش ( رفسلا طارتشا يفني)
 الو ةرورضلل ءايإلاب زاوجلا نأل ةصاخ رفاسملل ةبادلا ىلع عوطتلا زاوج نأ فسوي يبأو ةفينح

 . رصملا جراخ نوكي نأ دعب ءاوس هريغو رفاسملا نأ حيحصلاو « رضحلا يف ةرورض

 ردقو « ةثالث وأ نيخسرف رادقم لصألا يف روكذملاو ‹ رصملا نع دعبلا رادقم يف اوفلتخاو

 عضوم لك يف نأ حصألاو ؛ينانيغرملا ىواتف » يفو « هنم لقأ يف زاوجلا عنمو « ليم اب مهضعب
 نوكي ام ردق امهنيب ناك نإ : ليقو . ةبادلا ىلع هيف عوطتلا زوجي هيف هتالص رصق رفاسملل زوجي

 رفسلا ليوط يف زوجي يعفاشلا دنعو زوجي ال كلذ نم لقأو « زوجي دبعلا ىلصمو رصملا نيب

 هيلع دريو « ةالصلا هيف رصقي الو رفسلا ىف هتباد ىلع دحأ ىلصي ال : كلام لاقو « هريصقو

 ال : يربطلا لاقو « مميتملاك راصف « رفاسم صيصخت الو رفس ديدحت ريغ نم اهيف ةدراولا راثآلا

 . -هللا همحر - كلام الإ كلذ فلاخ نم ملعأ

 يفني رصملا جراخب اًضيأ دييقتلا طارتشا هلوق ىلع اقطع بصنلاب :ش ( رصملا يف زاوجلاو ) :م

 . رصملا يف ةبادلا ىلع عوطتلا زاوج

 . يفنلا ىلع لدي ال ركذلاب صيصختلا : تلق نإف

 زوجي ال ةفينح يبأ نع تايوراملا يف ركذو « تاياورلا نود صوصنلا يف كلذ : تلق

 .هركيو زوجي : دمحم دنعو « رصملا يف ةبادلا ىلع عوطتلا

 باوجلا اذه عمس ال فسوي ابآ نأ يكح :ش ( اًضيأ رصملا يف زوجي هنأ فسوي يبأ نعو ) م

 ةنيدملا يف رامحلا بكر مالسلا هيلع هللا لوسر ىلإ دانسإللا عفرو نالف ينثدح لاق ةفينح يبأ نع

 عوج ر لل ًاراهظإ هسأر عفري مل امغإ ليق هسأر ةفينح وبأ عفري ملف يلصي ناكو ةدابع نب دعس دوعي
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 عوطتلا حتتفا نإف « بلغأ هيف بوكرلا ىلإ ةجاحلاو رصملا جراخ درو صنلا نأ رهاظلا هجوو

 ازوجم دقعنا بكارلا مارحإ نأل ؛ لبقتسا بكر مث الزان ةعكر ىلص ناو « ينبي لزن مث ابکار

 نوكي ال ىولبلا هب مع اميف ذاشلاو .ذاش ثيدح اذه : ليقو « ةلدأ اتعم الإو ثيدحلا ىلإ هلوق نع
 ةالابملا نع ةرابع سأرلا عفر نأل «حصألا وهو هب هتالابم مدعل هسأر ةفينح وب عفري مل اغنإو ةجح

 وبأف « هدنع لوبقلا عقوم عقي ملو هلمأتي ملو هل غصب مل يآ « هسآر يشيد عفرب مل لاقي ءيشلاب
 تاوصألاو ظفللا نأل « رضحلا يف هرك هنأ الإ كلذك (هللا همحر» دمحمو ثيدحلاب ذخأ فسوي
 داسفو لمعلا لاطبإ ىلإ كلذ يدؤيف ةالصلا لاعفأ بيترتو ةءارقلا يف طلغلاو ًاطخلا رثكيف هيف رثكت
 هيلع هللا لوسر نآ - هنع هللا يضر - سن هاور اب جتحی نأ فسوپ يبألو : تلق . رهاظ ةرابعلا
 . يراخبلا حرش يف لاطب نبا هركذ ءاييإ ىموي ةنيدملا ةقزأ يف رامح ىلع ىلص مالسلا

 جراخ يف يأ :ش ( هيف بوكر لا ىلإ ةجاحلاو « رصملا جراخ درو صنلا نأ ةياورلا رهاظ هجوو ) :م
 دوجسلاو عوكرلا ىلع ةردقلا عم ءايإلاب ةبادلا ىلع ةالصلا نأ هلصاح :ش ( بلغأ ) :م رصملا

 ىلع رصملا يف مكحلا يقبف رصملا جراخ وهو صنلا دروم ىلع اهزاوج رصتقاف سايقلا فالخ
 ۰ . سايقلا لصأ

 يوقلا ءانب اذه تلق نإف لمكيو هحاتتفا ىلع :ش ( ينبي لزن مث اًبكار عوطتلا حتتفا نإف ) :م
 . ءانبلا هل زوجي ال ناكرألا ىلع ردق مثءايإلاب يلصي ضيرملاك زوجي الف فيعضلا ىلع

 يف لدبلا نأل ال بكارلا نمو ناكرألا نم لدب ضيرملا نم ءايإلا نأل ٠ قرف امهنيب : تلق
 نوكيف نيباكرلا ىلع بصتني نأب ناكرألا نع زجعي ال بكارلاو زجعلا دنع هيلإ راصي ام تاداعلا
 اًيوق ناكف ءايإلا يف عراشلا هقلطأ اذه عمو ًادجاسو اعكار رخي نأ هنكيي ناك نإو ‹ هنم اًمایق كلذ
 . فيعضلا يف امك فيعضلا ىلع يوقلا ءانب ىلإ يدؤي الف هسفن يف

 . بكر مث ءايبإلاب مرحت اذإ ءانبلا زوجي اذا ايوق ءايإلا ناك اذإ : تلق نإف

 نألف بكرأ اذإ امأو « ةيرحتلل عطاق هنأو ريثك لمع بوكرلا نألف بكر اذإ امأ : تلق
 نكامأ يف ءادألا ققحتيف اهبكار ىلإ فاضي ةبادلا ريس نأل « اًبكار ةالصلا زاوج ىبأي ليلدلا
 ةفلتخملا نكامألا لعج عرشلا نأ الإ « زوجي ال اذو يشملا ةلاح يف ءادألا ققحتي ذئنيحف ةفلتخم

 ءادتبا ناکف « فلتلا[ . . . ] نع هلامو هسفن ةنايصو ةفاسملا عطق ىلإ ةجاحلل دحاو ناكمك

 . كلذ دعب ءانبلا هل زوجي الف انركذ امع هئانغتسا ليلد الزان ميرحتلا

 مكحلاف ةعكر لصي ملول هنأل « اًقافتا عقو ةعكرلا لوق :ش ( الزان ةعكر ىلص نإو ) :م
 هتالص :ش ( لبقتسا بكر) :م ضرألا ىلع وهو ةعكر ىلص هانعمو لاح - ًالزان - هلوقو . كلذك
 ىلوألا ةلأسملا ليلعت اذهو لاحلا ىلع اًبصنو واولا رسكب :ش (ًازوجم دقعنا بكارلا مارحإ نأل) :م
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 عوكر لا بوجول دقعنا لزانلا مارحإو « حص امهب ىتأ اذإف « لوزنلا ىلع هتردق دوجسلاو عوكرلل

 لبقتسي هنآ - هللا همحر - فسوي يبأ نعو . رذع ريغ نم همزل ام كرت ىلع ردقي الف دوجسلاو

 لوألا وه حصألاو « ةعكر ىلص امدعب لزن اذإ - هللا همحر - دمحم نع اذكو « اًضيأ لزن اذإ

 رهاظلا وهو

 :ش ( حص ) :م دوجسلاو عوكرلاب يأ :ش ( امهب ىتأ اذإف لوزنلا ىلع هتردقل دوجسلاو عوكرلل ) :م
 مارحإو ) :م ةيناثلا ةلأسملا ليلعت اذهو دوجسلاو عوكرلاب اهعتأو كرت ءاش نإ رايخلاب بكارلا نأل

 ريغ نم ) :م بوجولا قيرطب :ش ( همزل ام كرت ىلع ردقي الو «دوجسلاو عوكرلا بوجول دقعنا لزانلا

 . حيحصلا وه فنصملا هركذ يذلا قرفلا اذهو :ش ( رذع

 ىلع عضوو عفر ول هنأب درو « ريثك لمع بوكرلاو ليلق لمع لوزنلا نأب قرفلا يف ليقو
 . ريثكلا لمعلا نع ًالصف دجوي مل لمعلا نأ عم ينبي ال جرسلا

 راصف فيعضلا ىلع يوقلا ءانب هنأل :ش ( اًضيأ لزن اذإ لبقتسم هنأ فسوي يبأ نعو ) :م

 :ش («هللا همحر » دمحم دنعاذكو ) :م ةالصلا ءانثأ يف دوجسلاو عوكرلا ىلع ردق اذإ ضيرملاك

 اذهل لیق :ش ( ةعكر ىلص امدعب لزناذإ ):م لبقتسي هنأ « هللا همحر » دمحم نع يور اذك يأ

 نأل ‹ ميقتسم ريغ دمحم للصأ ىلع اذه نكل « الزان اهمتأ لزن مث اًمئاق ةعكر لصي ملول هنأل

 فيعضلا ىلع يوقلا ءانب نوكي هنأل دوجسو عوكرب اهمامتإ حصي الف ءايإلل تدقعنا ةالصلا ةيرحت

 عوطتملا بكارلا نأ وهو ةياورلا رهاظ يأ :ش (رهاظلا وهو حصأ لوألاو ):م رشب يبأ نع لقن اذك

 . لبقتسي بكر اذإ بكارلاو ينبي لزن اذإ

 يف ركذ اهنم غرفي نأ لبق ارصم لخد مث رصملا جراخ ةبادلا ىلع عوطتلا حتتفا ول : عورف

 . هلزنم غلبي ملام ةبادلا ىلع ًادعاق اهمتي ليقف « هانعم يف اوفلتخاو « اهمتي هنأ لوصألا ةياور ريغ

 ناك نإو « ةبادلا ىلع يلصي « طوسبملا» يفو « ينانيغرملا هركذ ضرألا ىلع لوزنلاب اهمتي ليقو

 ةساجنلا تناك اذإ حصي ال نالوقي [ . . .]رفعج وبأو يزارلا لتاقم نب دمحم ناكو . ًارذق هجرس

 ىلع خياشملا رثكأو « ضرألاك مهردلا ردق نم رشكأ هتباكر عضوم يف وأ هسولج عضوم يف

 رابتعا ال لاقيو ةساجنلا نع ولخي ال اهنطاب نأ ىنعي كلذ نم دشأ ةبادلا : اولاقو .زاوحلا

 . ةنطاب ةساجن عم زوجي هب يلصيًارهاط اًناويح لمح نم نأ ليلدب هتساجنل

 ءادألاو لوزنلا ناكمإ عم دوجسلاو عوكرلا كرت دقو « ةرورض اهيف نأ : حيحصلا باوجلاو

 ‹ ىلوأ ناكملا ةراهط طرشف تطقس اذإف ‹ طئارشلا نم ىرقأ ناكرألاو « ةرورضلل ضرألا ىلع

 . زاوجلا عنم هسولج عضوم يف تناك نإو « اهب سأب الف نيباكرلا ىلع ةساجنلا تناك نإ : ليقو

 ىلع ةالصلا امأو « قيرطلا يف ةبادلا ىلع يلصت نأ اهل رصملا ىلإ ةيرقلا نم ةأرما لمح

 رذعلا ةلاح يف زوجت ةبادلا ىلع ةالص يهف ريست ال وأ ريست يهو ةبادلا ىلع اهفرط ناك نإ ةلجعلا
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 رخآلاب امهدحأ ىدتقاف دحاو لحم يف نالجر . ريرسلا ةلزنمب زوجي نكي مل نإو ٠ ضرفلا يف
 ليقو « زوجيال ألإو كلذكف رخآلاب طوبرم امهدحأو نيقش يف ناك نإو ءامهأزجأ عوطتلا يف

 نأ الإ زوجي ال لمحم قش يف ىلص ول طيحملا يفو . ةدحاو ةباد ىلع اناك اذإ ناك امفيك زوجي
 يف هدوجس نوكيف ةبادلا ىلع ال ضرألا ىلع لمحملا رارق نوكي هنأل ةبشحخ هلمحم تحت نک ری
 «كلذ لعفي نأ ديشرلا نوراه رمأ فسوي ابأ نأ يكحو « ريرسلاو ضرألا ىلع دوجسلاك لمحملا
 . ضرألا ىلع تيلت يتلا ةدجسلاو هدنع رتولاو روذنملاو هدسفأ يذلا لقنلاو ةزانجلا ةالص اهلثمو

 تدسف ةبشخب اهبرض وأ اكرادتم امهيدحأ وأ هيلجر كرح ول : « هقفلا عماوج » يفو
 نإو « كلذ هل سيلف اهسفنب قاست تناك نإ ةريخذلا يفو « رست مل اذإ سجنلا فالخب « هتالص
 . هتالص دسفت ال اهسجنو هب اهبرضف هطوس عفرف قاست ال تناک

¢ 
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 ناضمر رهش مايق يف لصف
 تاحيورت سمخ مهمامإ مهب يلصيف « ءاشعلا دعب ناضمر رهش يف سانلا عمتجي نأ بحتسيو

 ( ناضمر رهش مايق يف لصف ) :م

 ةظفللا هذه راتخا اغنإو « ناضمر رهش يلايل يف سانلا مايق ماكحأ نايب يف لصف اذه يأ :ش

 هللا لوسر ناك : لاق هنآ هنع ةعامجلا هجرخأ يذلا ةريره يبأ ثيدحل اعابتا ناضمر رهش مايق ينعأ

 اًنايإ ناضمر ماق نم» :لوقيف « ةيزعب هيف رمأي نأ ريغ نم ناضمر مايق يف سانلا بغري اي
 . ٠ هبنذ نم مدقت ام هل رفغ اًباستحاو

 الو ءاير ال یلاعت هلل هلعفي نأ - اًباستحا - هلوقو . قح هنأب اقيدصت يأ - اًتايإ - هلوق

 . هعمس

 نإ ثيح نم هلبق يذلا لصفلا نيبو هنيب ةبسانملاو « رهاظ لفاونلا باب يف هركذ هجوو
 ىلع ةمألا تعمجأ ؛طوسبملا» يفو « لفاون اهنأل حيوارتلا تاعكر عيمج يف ةءارقلا بوجو

 . ةضفارلا الإ ةلبقلا لهأ نم دحأ اهركني ملو اهتيعورشم

 ةنس اهنوك يف ءاملعلا فلتحا :ش « ءاشعلا دعب ناضمر رهش يف سانلا عمتجي نأ بحتسيو ) :م

 اهؤادأ ام « ةنس حيوارتلا سفن هللا همحر ريرضلا نيدلا ديمح مامإلا لاقف « ادتبم اعوطت وأ

 ‹ اهكرت زوجي ال ةنس حيوارتلا نأ « هللا همحر» ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو . بحتسمف ةعامجل اب

 ةبجاو اهيف ةعامحلاو ‹ ةدكؤم ةنس حيوارتلا «هقفلا عماوج »يفو . حيحصلا وه : ديهشلا لاقو

 رثكأ نع : «ةريخذلا» يفو ‹ ةليضف ةعامحلا نأ «ةضورلا» يف ركذو لاق « تابوتكملا يف اذكو

 ‹ دجسملا ةليضف كرات وهف تيبلا يف ىلص نمو ء ةيافكلا ىلع ةنس ةعامجل اب اهتماقإ نأ خياشملا

 ميهاربإو مساقلاو ملاسو رمع نبااهلعف « مثأي ال هتيب يف ناسنإ ىلص ول : « طوسبملا  يفو

 نمو هنع هللا يضر رمع نباب نظي ال يأ ةيافكلا ىلع دجسملا يف ةعامجلا نأ ىلع اذه لدف «عفانو

 دعب- هلوقو - سانلا عمتجي نأ - هلوق ىنعم بيرق نع ركذنو ‹ باوصلا وه اذهو ةنسلا كرت هعم

 . ءاشعلا

 عمج تاحيورتلا :ش ( تاحيورت سمخ مهمامإ ) :م سانلاب يأ :ش ( مهب يلصيف ) :م

 دعب سانلا ةحارتسال حيوارتلاب تيمسو « ةسلجلل مسا لصألا يف يهو حيوارتلا كلذكو ةحيورت

 ‹ةحيورتلا نم اهرخآ يف امل ًازاجم ةحيورت تاعكر عبرأ لك تيمس مث « ةسلجلاب تاعكر عبرأ

 تيمس مث « ةسلجلا يهو ةحارلا لاصيإ لصألا يف اهنإف تاعكر عبرأ لكل مسا ةحيورتلا لاقيو

 مايقلا يف أرقت يتلا ةفيظولا ىلع عوكرلا مسا قلطأ امك ةحيورتلا اهرخآ يف يتلا تاعكر عبرألا

 قيرطب كلذ لاق « حيوارتلا دعب رتولا لبق ةحيورتلا نع ةمالعلا لسو « عوكرلاب لصتم هنأل

 لك دعب موقلا ةحارتسال ةحيورت تيمس ديعس يبأ نعو « لكلا ىلع بلغألا مسال اًقالطإ زاجملا
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 ظفل ركذو مهب «رتوي مث ةحيورت رادقم نيتحيورت لك نيب سلجيو نيتميلستب ةحيورت لك يف

 حيوارت تيمس ىبتجملا يفو . حيوارتلا مهب تيلص يأ سانلاب تحور برغملا يفو «تاعكر عبرأ

 . ةنحلا ةحار هباقعإل ليقو « امهنيب اميف حيورتلل

 لاق هبو « انبهذم وهو ةعكر نيرشع ةلمجلا ريصتف :ش ( نيتميلستب ةحيورت للك يف ) :م
 موقي ناك ديزي نب دوسألا نأ يكحو « ءاملعلا روهمج نع يضاقلا هلقنو « دمحأو يعفاشلا

 ريغ ةعكر نيثالثو ةتسب تاحيورت عست ٠ هللا همحر» كلام دنعو « عبسب رتويو ةعكر نيعبرأب

 اب مهبهذم ةلبانحلاو ةيعفاشلاو باحصألا جتحاو «ةنيدملا لهأ لمعب كلذ ىلع جتحاو «رتولا

 - رمعدهع ىلع نوموقياوناك لاق يباحصلا ديزي نب بئاسلا نع حيحص دانسإب يقهيبلا هاور
 : «ينغملا» يفو . لثم -امهنع هللا يضر- يلعو نامثع دهع ىلعو «ةعكر نيرشعب -هنع هللا يضر

 اذهو لاق ةعكر نيرشعب ناضمر يف مهب يلصي نأ الجر رمأ هنأ - هنع هللا يضر - يلع نع

 هللا يضر رمع نامز يف سانلا ناك لاق نامور نب ديزي نع ًأطوملا يف لاق : تلق نإف . عامجإلاك

 . ةعكر نيرشعو ثالثب ناضمر يف نوموقي هنع

 ءاًعطقنم نوكيف - هنع هللا يضر - رمع كردي مل ديزيو رتولا نم ثالثلاو يقهيبلا لاق تلق

 الو فاوطلا يتعكر نولصيو نيتحيورت لك نيب نوفوطي اوناك ةكم لهأ نأ كلام هلاق امع باوجلاو

 تاعكر عبرأ فاوط لك ناكم اولعجف مهتاواسم ةنيدملا لهأ دارأف « ةسماخلا ةحيورتلا دعب نوفوطي

 نأ دارأ نم ليق « عبتي نأ ىلوأو قحأ ةي هللا لوسر باحصأ هيلع ناك امو ةعكر رشع ةتس اودازف

 ةعامجب ةعكر نيرشع يلصي هنع هللا يضر ةفينح وبأ لاق امك لعفي نأ هل يغبني كلام ل وقب لمعي

 هيف ةعامجلاو أدتبم لفن وه لب حيوارتلا نم سيل هنأك ىدارف يقابلا يلصيو ةنسلا وهامك

 . ةهوركم

 ءاش نإو ‹ حبس ءاش نإ ‹ ریخم وه مث :ش ( ةحيورت رادقم نیتحیورت لک نیب سلجیو ) :م

 همحر ناخ یضاق هلاق اذک «نسح وهف كلذ لعف يأ ٠ تكس ءاش نإو « ىلص ءاش نإو « لله
 ةكم لهأ لعف امك امهنيب اعوبسأ فاط وأ ةنيدملا لهأ لعف وه امك تاعكر عبرأ ىلص ولو « هللا

 يسخرسلا لاق « هب سأب ال ليق تاحيورت سمخ دعب مامإلا حارتسا ولو « رايخل اب ةدلب لك لهأف
 نأ موقلل هركي هقفلا عماوج يفو « رتولاو ةسماخلا نيب اذكو « نيمرحلا لهأ ةفلاخمل ءيشب سيلو

 يلصي مث يأ :ش ( مهب رتوي مث ) :م مامإلا ةفلاخم عم ةعدب اهنأل نيتعكر ةحيورت لك نيب اولصي
 . ةعامجلاب رتولا مكح ءيجيسو « رتولا ةعامجلاب مامإلا

 نأ بحتسي لاق ثيح بابحتسالا ةظفل يرودقلا ركذ يأ :ش ( بابحتسالا ظفل ركذو ) :م
 نأ بهذملا يف حصألا يأ :ش ( ةنس اهنأ حصألاو ) :م ءاشعلا دعب ناضمر رهش يف سانلا عمتجي
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 هللا يضر- نودشارلا ءافلخلا اهيلع بظاو هنأل - هللا همحر - ةفينح يبأ نع نسحلا ىور اذك

 مه

 قح يف ينعي ةنس اهنأ حصألاو لمكألا لاق بيرق نع هيف مالكلا انقس دقو « ةنس حيوارتلا

 سانلا عامتجا نأ ىلع لدياذهو سانلا عمتجي نأ بحتسي لاق هنأل رظن هيفو « ءاسنلاو لاجرلا

 ةنس حيوارتلا لاقو «مهضعب بهذ اذه ىلإو ةبحتسم حيوارتلا نأ ىلع ةلالد هيف سيلو « بحتسم

 ناضمر رهش يف سانلا عامتجا نوك ىلإ الإ ضرعتي مل يرودقلا : تلق . بحتسم عامتجالاو

 اميف يرودقلا ىلع دري مل فنصملاو « ةنس وأ ةبحتسم حيوارتلا نوك سفن نع تكسو بحتسي

 ةعامجلا نوك ةنس اهنوك نم مزلي الو « ةنس رمألا سفن يف حيوارتلا نأ حصألاو لاق اغإو « هلاق

 . هنس هيف

 نسحلا ىور ةنس حيوارتلا نأ حصألا انلق امك يأ :ش ( ةفينح يبأ نع نسحلا ىور اذك ) :م

 ىلع يأ :ش ( اهيلع بظاو ) :م نأشلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م هانركذ دقو اًصن اذك ةفينح يبأ نع

 هيلع يبنلا قلطأ نيذلا نودشارلا ءافلخلا :ش ( مهنع هللا يضر نودشارلا ءافلخلا ):م حيوارتلا

 ةنيفس نع يور «-مهنع هللا يضر -يلعو نامثعو رمعو ركب وبأ ةفالخلا مساب مهيلع مالسلا

 » : ةياور يفو « «اكلم نوكي مث « ةنس نوثالث يدعب ةفالخلا»: لاق هللا لوسر نأ ال يبنلا ىلوم

 . يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور .« ءاشي نم هكلم هللا يتؤي مث

 يبنلا ربخأ اهلثم ةنس نوثالث مهتدمو ةعبرألا ءالؤه ةي هدعب ةفالخل ا اولو نيذلا نأ كش الو

 اغإ لمكألا لاقو . نودشارلا ءافلخلا اهيلع بظاو هنإ : لاق فنصملا نأ وهو ثحب انه اه ىلو ةي

 . “ يدعب نم نيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع» : ةا هلوق اهتنس ىلع لدی

 دحأ نقيتي ملو «ةياردلا» بحاص لاق اذكو « اذكه لاق هنإف يقانغسلا نع اذه ذخأ :تلق

 ال خلإ . يتنسب مكيلع ةي هلوق ينعأ ثيدحلا اذهو « يغبني امك اوئبني مل ثیح هيف همالک مهنم

 . حيوارتلا ىلع نيدشارلا ءافلخلا ةبظاوم ىلع لدي

 ال هنإف ملسن ال : تلق كلذ ىلع لدي بيرق نع روكذملا ديزي نب بئاسلا ثيدح تلق نإف

 نامثعو باطخلا نب رمع ينعأ ةثالثلا ءافلخلا دهع يف ةعكر نيرشع نولصي اوناك مهنآ ىلع لدي

 .اهيلع مهتبظاوم ىلع لدي امو «مهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلعو نافع نبا

 ا( حيوارتلا ةينس ىلع- هللا همحر - فنصملا جتحا ولو « ددعلا ىلع لدي بابلا يف ام ةياغ

 صضرف لجو زع هللا نإ » : لاق مالسلا هيلع يبنلا نأ هنع هللا يضر فوع نب نمحرلا دبع نع يور

هتدلو مویک هبونذ نم جرخ اباستحا هماقو هماص نمف همایق تننسو ناضمر مایص
 هاور ««همآ 

 . ىوقأو هجوأ ناكل ةجام نباو ىئاسنلاودمحأ
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 ضعب يف اهماقآ - مالسلا هيلع - يبنلا ناك ؛ةبظاوملا هكرت يف رذعلا نيب مالسلا هيلع يبنلاو

 مث يلايللا ضعب يف اهماقأ مالسلا هيلع يبنلا ناك ةبظاوملا هكرت يف رذعلا نيب مالسلا هيلع يبنلا ) :م

 نوكي نأ ةيشحخ ةبظاوملا كرت يأ :ش ( انيلع بتكت نأ ةيشخ وهو ةبظاوملا هك رت يف رذعلا نيبو « اهكرت
 نأو - بتكت نأ - هلوق ىلإ فاضم ةيربخلا ىلع عوفرم ةيشخو أدتبم وهو هلوقو « انيلع ًاضرف
 ةنس تناك ول ليق نإف لاقف« باوجلاو لاؤسلا ةقيرط ىلع مالكلا اذه : لمكألا لاقو « ةيردصم

 مالكلا اذه تلق . ةبظاوملا كرت يف رذعلا نيب هنأب باجأ «بظاوي ملو مالسلا هيلع يبنلا ةبظاومل

 ءابجاو ناكل هيلع بظاو ول ذإ مالسلا هيلع يبنلا ةبظاوم مزلتسي ال ةنس ءيشلا نوك نأل ديدس ريغ

 نأ امهنع هللا يضر ريبزلا نب ةورع نع ملسمو يراخبلا هاور امف ةبظاوملا كرت يف هرذع نايب امأو

 مث « سانلا رثكف ةلباقلا نم ىلص مث « سان هتالصب ىلصف دجسملا يف ىلص مالسلا هيلع يبنلا

 يذلا تيأر دق»: لاق حبصأ املف ‹ مالسلا هيلع يبنلا مهيلإ جرخي ملف ةثلاثلا ةليللا نم اوعمتجا

 يفو « ناضمر يف كلذو «مكيلع ضرفت نأ ىشخأ ينأ الإ مكيلا جورخلا نم ينعنمي ملف متعنص
 يف يراخبلا دازو «ناضمر يف كلذو« ليللا ةالص مكيلع ضرفي نأ ةيشحخ نكلو» امهل ظفل

 اذه ركذ يزارتألا نم بجعلاو « كلذ ىلع رمألاو مالسلا هيلع هللا لوسر يفوتف موصلا باتك

 انركذامك ملسمو يراخبلا الإ هاور ام هنأ لاحلاو « ننسلا بحاص ىورام وهو لاقو ثيدحلا

 . حاحصلا ابحاص امهو

 يف ةليل هنع هللا يضر باطخلا نب رمع عم تجرخ : لاق يراقلا دبع نب نمحرلا دبع نعو

 ‹طهرلا هتالصب لجرلا يلصيو هسفنل لجرلا يلصي نوقرفتي عازوأ سانلا اذإف دجسملا ىلإ ناضمر

 ‹ ليللا رخآ ينعي نوموقت يتلا نم لضفأل اهنع نومانت يتلاو هذه : هنع هللا يضر رمع لاقف

 مسا سيدلا نب ةراقلا ىلإ بوسنم ءايلا ديدشتب يراقلاو يراخبلا هاور « هلوأ نوموقي سانلا ناكو

 وبأ لاق « ةعامجلاب ىلصت نأ يأ :ش ( ةعامحجلا ) :م حيوارتلا يف يأ :ش ( اهيف ةنسلاو ) :م
 نأل دامتعالا هيلعو تيبلا يف اهنم لضفأ دجاسملا يف اهتماقإ نأ انباحصأ نع روهشملا : يزارلا ركب

 نع ءاملعلا فالتخا يف يواحطلا ركذو « ةعامج يف اهتماقإ ىلع سانلا عمج هنع هللا يضر رمع

 ‹ هتيب يف اهلصيلف اههابشأو ةءارقلا ةنس هتاعارم عم هتيب يف اهءادأ هنكمأ نإ فسوي يبأ نع ءالعلا

 عماوج» يف هلثمو ةعيبرو ميدقلا يف يعفاشلاو كلام لوق وهو لاقو « طوسبملا» يف هاكح اذكهو

 هروضح يف نوكيف هب ىدتقي اًميظع اًهيقف نوكي نأ الإ - هللا همحر- فسوي يبأ نع «هقفلا

 يواركبلا ةبيتق نب راكب يضاقلاو نابأ نب ىسيع لاقو « هتيب يف يلصي الف سانلا بيغرت دجسملا
 لاق يواحطلا خيش نارمع يبأ نب دمحأو لبنح نب دمحأو مكحلا دبع نباو ينزملاو رصم يضاق

 حصألا وهو «طوسبملا» بحاص لاقو « ءاملعلا ةماع دنع روهشملا وهو لضفأو بحأ ةعامجلا

 يعفاشلا باجصأ نع اهيف يوري بتك هلو عامجإلا هيف يمعلا ىسوم نب يلع ىعداو « قفوألاو
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 ضعبلا اهماقآ ولو « نيئيسم اوناك اهتماقإ نع دجسملا لهأ عنتما ول ىتح« ةيافكلا هجو ىلع نكل

 . فلختلا مهنع ىوري مهنع هللا يضر ةباحصلا دارفأ نأل « ةليضفلل كرات ةعامحلا نع فلختملاف

 ‹ ةحيورتلا رادقم نيتحيورتلا نيب سولحجلا يف بحتسملاو

 . - هللا همحر-

 روضح نيقابلا نع تطقس ةعامجلاب ضعبلا اهب ماق اذإ ينعي :ش ( ةيافكلا هجو ىلع نكل ) :م
 (نيئيسم اوناك اهتماقإ نع دجسملا لهأ عنتما ول ىتح ) :م ةيافكلا ىلع ةنس اهيف ةعامحلا نأل « ةعامجلا
 نع فلختملاف ضعبلا اهماقأ ولو) :م ةيافكلا ىلع « ةنس حيوارتلا يف ةعامجلا نوك ةجيتن هذه :ش
 ال مهنع فلختي يذلاف حيوارتلا دجسملا لهأ ضعب ماقأ ول ينعي :ش ( ةليضفلل كرات ةعامجلا

 اذإ ةيافكلا ىلع ضرفلاو ةيافكلا ىلع ةعامجل اب اهتنس نأل « ةليضفلل اًكرات نوكي لب اًئيسم نوكي

 . ىلوألا قيرطلاب ةيافكلا ىلع ةنسلا ىفف « ىقابلا نع طقس ضعب هب ماق

 ( فلختلا مهنع ىوري - مهنع هللا يضر - ةباحصلا دارفأ نأل ) :م هلوقب كلذ فنصملا للعو

 يواحطلا هاور امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع مهنم « حيوارتلا ةالص يف ةعامحجلا نع يأ :ش

 ؟ نآرقلا ًارقتأ لاق ؟ ناضمر ىف مامإلا فلخ يلصأ : امهنع هللا ىضر رمع نبال لجر لاق : لاق

 . كتيب يف لص : لاق معن: لاق

 رهش يف سانلا عم موقيال ناك هنأ رمع نبا نع «هفنصم)» يف اًضيأ ةبيش يبآ نبا جرخأو

 هنأ رمع نبا نع «هننس» يف يقهيبلا ىورو . سانلا عم ناموقي ال ملاسو مساقلا ناكو لاق ناضمر

 لاق « معن: لاق ؟ نآرقلا ًأرقت سيلأ رمع نبا لاق ؟ ناضمر يف مامإلا فلخ يلصأ لجر هل لاق
 ةكم تيتأ : لاق ميلس نب ثعشألا نع يواحطلا ىورو . كتيب يف لص « رامح كنأك بصتتنا

 تنكل ةدحاو ةروس الإ يعم نكي ملول: لاق ميهاربإ نع اضيأ يورو .دجسملا ةدح ىلع نولصي

 ريبج نب ديعسو ةورع نع اًضيأ يورو « ناضمر يف مامإلا فلحخ موقأ نأ نم يلإ بح اهددرأ

 . سانلا عم نوموقي الو ناضمر يف ءاشعلا نم نوفرصني اوناك مهن عفانو

 اميف هلوق عماذه لاق اغإ :ش ( ةحيورتلا رادقم نيتحيورتلا نيب سولجلا يف بحتسملاو ) :م

 هنأل بحتسم سولجل ا اذه نأ نايبل ةحيورت رادقم نيتحيورت لك نيب سلجيو « بيرق نع ىضم
 نيب راظتنالا يف بحتسملاو لوقي نأ هقح نم ناك :لمكألا لاقو يرودقلا مالك حرش

 نإف «كلذب نومزتلي ال نيمرحلا لهأو « كلذ ىلع نيمرحلا لهأ ةداعب لدتسا هنأل ؛نيتحيورتلا

 : تلق . تاعكر عبرأ كلذ لدب نولصي ةنيدملا لهأو اًعوبسأ نيتحيورت لك نيب نوفوطي ةكم لهأ

 توكسلا نيب رييختلا دارملا اغإو ٠ سولجلا ةقيقح فنصملا دارم سيلو يقانغسلا مالك ةيقب اذه
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 تاميلست سمخ ىلع ةحارتسالا ضعبلا بحتساو « نيمرحلا لهأ ةداعل رتولاو ةسماخلا نيب اذكو

 ةماع لاق هب « رتولا لبق ءاشعلا دعب اهتقو نأ ىلإ ريشي مهب رتوي مث : هلوقو . حيحصب سيلو

 اهنأل « هدعبو رتولا لبق ليللا رخآ ىلإ ءاشعلا دعب اهتقو نأ حصألاو ٠ - هللا مهمحر - خياشملا
 ءاشعلا دعب تنس لفاون

 . بيرق نع هانركذ امك ةلفان ةالصلاو حيبستلاو ليلهتلاو

 نيب ةحيورتلا رادقم سولجلا يف بحتسملا اذكو يأ :ش ( رتولاو ةسماخلا نيب اذكو ) :م

 مرح لهأو « فاوطلاب ةكم مرح لهأ :ش ( نيمرحلا لهأ ةداعل ) :م رتولا ةالصو ةسماخلا ةحيورتلا

 . ًاعوطت تاعكر عبرأب ةنيدملا

 لاقو « حيوارتلا فصن وهو :ش ( تاميلست سمخ ىلع ةحارتسالا ضعبلا بحتساو ) :م

 لهأ ةفلاخمل ءيشب سيلو لاق « هب سأب ال ليق تاحيورت سمخ دعب مامإلا حارتسا ولو يسخرسلا

 سيل ضعبلا هنسحتسا يذلا يأ :ش ( حيحصب سيلو ) :م رتولاو ةسماخلا نيب اذكو « نيمرحلا

 . هركي تاحيورت سمخ ىلع ةحارتسالا «يباجيبسألا ىواتف» يف ركذو « حيحصب

 (رتولا لبق ءاشعلا دعب اهتقو نأ ىلإ ريشي مهب رتوي مث ) :م يرودقلا لوقو يأ :ش ( هلوقو ) :م

 نوكيو يأ :ش ( هبو) :م رتولا ةالص لبق ءاشعلا ةالص دعب حيوارتلا تقو نأ ىلإ ريشي يأ :ش

 يفو « ىراخب خياشم ةماع مهب دارأ :ش ( خياشملا ةماع لاق ) :م رتولا لبق ءاشعلا دعب اهتقو

 ءاشعلا لبق تقو اهلك ليللا نإ : ىراخب ةمئأ نم ةعامجو دهازلا ليعامسإ لاق «ةصالخلا»

 حيحصلا وهو لاق مث رتولاو ءاشعلا نيب ام اهتقو :ىراخب خياشم ةماع لاقو : لاق مث ءاهدعبو

 يأ :ش ( ءاشعلا دعب تنس لفاون اهنأل هدعبو رتولا لبق ليللا رخآ ىلإ ءاشعلا دعب اهتقو نأ حصألاو ) :م

 ريغ يف ءاشعلا دعب نونسملا عوطتلا تهبشأف « ليللا رخآ ىلإ ءاشعلا ةالص دعب تنس حيوارتلا نأل

 درو ثيدحلا نأل « ىراخب خياشم ةماع هلاق ام يدنع حصألاو : يزارتألا لاقو . ناضمر رهش

 . كلذك حيوارتلا مهب يلصي - هنع هللا يضر - يبأ ناكو « كلذك

 دارأ نإ كلذك درو ثيدحلا نأل هلوقف امهنم دحأ نيبي ملو نوبي هراتخا ام ىلع لدتسا : تلق

 « سان هتالصب ىلصف دجسملا يف ىلص مالسلا هيلع يبنلا نأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح هب

 لوق دنع هركذ اًضيأ وهو «-بيرق نع هانركذ يذلا ثيدحلا-سانلا رشكف ةلباقلا نم ىلص مث

 نإو ‹ ةحصلا نم هاعدا ام ىلع لدي ال وهف ةبظاوملا كرت يف رذعلا نيب مالسلا هيلع يبنلاو فنصللا

 ‹ خلإ . . بعك نب يبأ ىلع سانلا هنع هللا يضر باطخلا نب رمع عمج هيف يذلا ثيدحلا هب دارأ

 . يعخنلا هركذ ام ىلع لدي ال اًتضيأ وهف هركذ دق ًاضيأ وهو « هانركذ دقو

 وهف ىراخب خياشم ةماع هركذامك يأ - كلذك حيوارتلا مهب يلصي يبأ ناكو - : هلوقو

 ىلإ زوجيف « ليللا ةالص هنأل فنصملا هلاق ام حصألا لب « ةيحصألا نم هاعدا ام ىلع لدي ال اًضيأ
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 «ةرم متخلا اهيف ةنسلا نأ ىلع - هللا مهمحر - خياشملا رثكأو . اهيف ةءارقلا ردق ركذي ملو

 وأ ليللا فصن ىلإ اهلعف بحتسملا ؛طوسبملا» يفو « هدعب وأ رتولا لبق تناك ءاوس رجفلا عولط
 . اًقالخ هيف كحبي ملو رتولا دعب زوجيو ءاشعلا لبق زوجي ال طيحملا يفو . ءاشعلا يف امك هثلث

 نب دمحم ركذي مل يأ « مولعملا ةغيص ىلع ركذي مل :ش ( اهيف ةءارقلا ردق ركذي ملو ) :م

 لاق . .برقألا وهو يرودقلا ركذي ملو لاقي نأ زوجيو « حيوارتلا يف ةءارقلا ردق نسحلا

 نوكي نأ لمتحا اذإف ؟نيأ نم روهظلا تلق . رهاظ - ةءارقلا ردق ركذي ملو - هلوقو : لمكألا

 . رهاظ هنإ لاقي فيك يهنلا دحأ لعفلا يف ف لعافلا

 يف ةءارقلا ردق يف خياشملا فلتخا :ش ( ةرم متخلا اهيف ةنسلا نأ ىلع خياشملا رشكأو ) :م

 ريغاذه ةمئألا سمش لاق . فيفختلل اًقيفخت برخملا يف أرقي ام رادقم ارقي ليقف « حيوارتلا

 نيرشع نم ارقي ليقو . اهيف ةنس وهو متنا كرت نم هيف ال ديدس ريغ اذه ديهشلا لاقو « نسحتسم

 باطخلا نب رمع نعو : لاق يدهنلا نامثع يبأ نع هدانسإب يقهيبلا هاور ام ىلع نيثالث ىلإ ةيآ

 لك يف ةيآ نيثالثب سانلل ًأرقي نأ ةءارق مهعرسأ رمأف مهأرقتسا ءارقلا نم ثالث هنع هللا يضر

 . ةيآ نيرشعب مهأطبأو « ةيآ نيرشعو سمخب مهطسوأو « ةعكر

 مايق ىلع سانلا عمج - هنع هللا يضر - رمع نأ - امهنع هللا يضر - ريبزلا نب ةورع نعو
 : (ةريخذلا » يفو « ةمثح يبأ نب ناميلس ىلع ءاسنلاو بعك نب يبأ ىلع لاجرلا ناضمر رهش

 : يفسنلا يلع وبأ يضاقلا لاق . هللا ءاش ام رهشلا ةيقب يف أرقي نأ هلف ًالثم نيرشعلا ىلع متخ اذإ

 لجأل تعرش اهنأل «ةهارك ريغ نم زاج حيوارت ريغ نم رهشلا ةيقب يف ءاشحلا ىلصو متخ اذإ
 يفو «ًارشعو اًينامثو اتس يلصي ءاسنلا نم هبراق نكي مل نم نإ اذهو « ةرم نآرقلا متحخ

 ةءارق اوراتخا مهضعبو « ةعكر لك يف € دحأ هللا وه لق ةءارق اوداتعا مهضعب مث «سينجتلا»

 هلق لغشي الو تاعكرلا ددع هيلع هبتشي ال هنأل « نسحأ اذهو نآرقلا رخآ ىلإ ليغلا ةروس

 . ركفتلاو ربدتلل غرفتسيف اهظفحب

 تايآ رشع ليقو نيرشع ليقو ةعكر لك يف ةيآ نيثالث ليقف ةءارقلا امأ : « ىبتجملا » يفو

 ناتطسوتم ناتیآ وأ ‹ ةليوط ةيآ وأ راصق تايآ ثالث : ليقو « « برغملا» يف امك ليقو ةرم متخلل

 ةليوط ةيآو راصق تايآ ثالثب نوتفي اننامز يف نورخأتملاو : « ةياردلا » يفو «ناتيآ رذ يبأ نعو

 يف أرق نإ : - هنع هللا يضر- نسحلا لاق «نسحأاذهو اهليطعت مزلي الو موقلا ليي ال ىتح

 يفو . اهريغ يف كنظ امف ةبوتكملا يف اذه ءيسي ملو نسحأ دقف تايآ ثالث ةحناغلا دعب ةبوتكلا

 . مهلسكل موقلا ريفنت ت ىلإ يدؤي ال ام رادقم أرقي نأ اننامز يف لضفألا : « طيحملا »

 ارقي مامإلا نأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو « ءيجيام ىلعاذه فالخب لاق فنصملا : تلق

 ددعو « ةرم متخي حيوارتلا يف ةنسلا نأل « اهوحن وأ اهيف متخلا لصحي تايآ رشع ةعكر لك يف
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 ةنسب تسيل اهنأل ؛ اهكرتي ثيح« تاوعدلا نم دهشتلا دعب ام فالخب موقلا لسكل كرتي الف

 لك يف أرق اذإف « ءيشو فالآ ةتس نآرقلا يآ ددعو ‹ ةئامتس رهشلا عيمج يف حيوارتلا تاعكر

 لاقو . خلإ . .خياشملا رثكأو هلوقب فنصملا راشأ هيلإ « اهيف متخلا لصحي تايآ رشع ةعكر

 . نسحألا وهاذه : يسخرسلا

 ؟ متخلا يف ةنسلا نأ ىلع فنصملا لوق يف دارملا ام : تلق نإف

 نيدشارلا ءافلخلا نع رثأ : تلق . نيدشارلا ءافلخلا ةنس يأ : « ةياردلا » يف لاق : تلق

 مايأ يف و ركب يبأ مايأ يف تكرت حيوارتلا تناكو « - هنع هللا يضر - قيدصلا ركب وبأ مهلوأو

 : لاق هنآ يراقلا دبع نب نمحرلا دبع ثيدح نم هانركذ ام هيلع ليلدلاو « امهنع هللا يضر رمع

 يف تكرت اهنأ ىلع لدي اذهف « ثيدحلا . . ناضمر يف هرخآ ىلإ باطخلا نب رمع عم تجرخ
 لدف - هنع هللا يضر - بعك نب يبأ ىلع سانلا عمج -هنع هللا يضر- رمع نأ ليلدب ناضمر

 نيدشارلا ءافلخلا نم هدعب نمو باطخلا نب رمع ةنس يه ةنسلا نأ فنصملا لوق نم دارملا نأ ىلع

 يضر رمعو ركب ابأ هب اودارأو نيرمعلا ةنس حيوارتلا نأ انباحصأ نم لاق نم ىلع اضيأ درو اذهو

 . كلذك سيلو امهنع هللا

 ؛ةياهنلا» يفو « موقلا لسك لجأل ةرم متخلا كرتي ال يأ :ش ( موقلا لسكل كرتي الف ) :م

 نيسح يبأ نعو « لايل رشع لك يف نومتخي اوناك داهتجالا لهأو « نيترم متخلا يف «ريصعلا»و

 يف ةدحاوو مايألا يف نيثالثو يلايللا يف نيثالث نيتسو ىدحإ ناضمر رهش يف متخي ناك هنأ
 . ناخ يضاق ىواتف يف اذك حيوارتلا

 : يقانغسلا لاق :ش ( ةنسب تسيل اهنأل اهكرتي ثيح تاوعدلا نم دهشتلا دعب ام فالخب ) :م
 ضرف اهنأل « ةالصلاب يتأي نأ يخبني نكلو « موقلا ىلع لقلت تاوعدلا ةءارق نأ ملعاذإ ينعي

 لوقي هنأل «رظن فنصلملا هلاق اميف : تلق . «ةصالخلا» يف اذك اهب نايتإلا يف طاتحيف يعفاشلا دنع

 لجأل كرتي ينعي دهشتلا دعب تاوعدلا فالخب لوقي مث « موقلا لسك لجأل ةرم متخلا كرتي ال

 يبنلا ةنس وه ام كرتيو لسكلا لجأل يباحص ةنس وأ بحتسم وه ام كرتي ال فيكف موقلا لسك

 اهنإ لوقي فيكو « دهشتلا دعب مالسلا هيلع يبنلا نع ةروثألا تاوعدلا يور هنإف مالسلا هيلع
 لوسر نأ -هنع هللا يضر - دوعسم نبا ثيدح نم « هدنسم » يف دمحأ ىور دقو « ةنسب تسيل

 ءاش ا هدهشت دعب اعد ةالص رخآ يف يأ اهرخآ يف ناك نإو : هرخآ يفو « دهشتلا هملع ايب هللا

 ۰ . لسي مث وعدي نأ هللا

 نم مكدحأ غرف اذإ» : لاق مالسلا هيلع هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا جرخأو

 . هجيرخت مدقت : حيحص (۱)
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 . ملعأ هللاو « نيملسملا عامجإب ناضمر رهش ريغ يف ةعامجب رتولا يلصي الو

 رش نمو تامملاو ايحملا ةنتف نمو ربقلا باذع نمو منهج باذع نم « عبرأ نم هللاب ذوعتيلف ريخألا دهشتلا

 ال موقلا لسك لجأل تكرت اذإ مالسلا هيلع يبنلا نع ةتباثلا ةنسلا هذهف ىهتنا « لاجدلا حيسملا ةنتف

 . مالسلا هيلع يبنلا ةنس ريغ وه ام كرتي

 يف ةءارقلا تبجو هجو نم لفن هنأل :ش ( ناضمر رهش ريغ يف ةعامجب رتولا ىلصي الو ) :م

 ناضمر مايق الخ ام ةهوركم ةعامجل اب لفتلا ةالصو « ةماقإو ناذأ ريغب ىدؤتو « اهلك هتاعكر

 . يجلاولولا هركذ اذك « ترهتشال اولعف ولو « ةباحصلا اهلعفي مل هنأل فوسكلا ةالصو

 يف رتولا انؤاملع راتخا : يفسنلا لاقو « هركي ال هنإ : يرودقلا لاق : « ةصالخلا » يفو

 يف اوعمتجا امك ناضمر يف ةعامجب رتولا ىلع اوعمتجي مل ةباحصلا نأل « ناضمر يف لزنملا

 يف اهيف مهمؤي ال يبأو « ناضمر يف رتولا يف مهمؤي ناك - هنع هللا يضر - رمعف « اهيف حيوارتلا

 ناضمر ريغ يف ةعامجب رتولا كرت ىلع يأ :ش ( نيملسملا عامجإب ) :م « طيحملا » يف اذك ناضمر

 ريغب رتولا ىلع اوعمتجب مل -مهنع هللا يضر - ةباحصلا نأل ةعيرشلا جات لاق نيملسملا عامجاإب

 رئاس يف ةعامجب دحأ رتولا لصي ملاذهلو : يزارتألا لاقو ‹ حيوارتلا ىلعاوعمتجا امك ةعامج

 . خياشملا ضعب دنع زوجي هنأ يشاوحلا يف ركذ : تلق «- مالسلا هيلع - يبنلا ندل نم راصمألا

 . ليللا مايق وأ تقولا ةنس وأ ةنسلا وأ حيوارتلا يوني نأ «حيوارتلا يف ةينلا ةيفيك : عورف

 ةين « طوسبملا» يفو . ناضمر مايق يوني وأ : لاقيو « رهشلا يف ليللا مايق وأ : ديهشلا لاقو

 ‹ نسحف اعوطت وأ ةقلطم ةالص ىون ول «ديهشلا ىواتف» يفو « اهنع ئزجت ال ةالصلا قلطم

 رئاسو حيوارتلا نأ نيرخأتملا رثكأ ركذو « زوجي ال هنأ نيمدقتملا ضعب ركذ هيف خياشملا فلتخا

 مايق وأ تقولا ةنس وأ حيوارتلا يوني نأ طايتحالا نكلو < ةلفان اهنأل ةينلا قلطمب ىدأتت ننسلا

 ا4 هللا لوسرل اعباتم ةالصلا وأ ةنسلا يوني ننسلا رئاس يفو ناضمر رهش يف ليللا

 يسخرسلا لاق « رجفلا يتعكرك حيوارتلا نع بوني ال ليق رذع ريغ نم ًادعاق اهالص ولو

 ماسحلا لاقو ‹«فلسلا ةفلاخمل بحتسي ال هنأ اوقفتاو « زاوحلا حيحصلاو « دامتعالا هيلعو

 زوجي الو امهدنع زوجي لاق نم مهنم بابحتسالاو زاوجلا يف نيعضوم يف هيف مالكلا :ديهشلا

 نوموقي لاق ناضمر يف اًسلاج اًموق مأ الجر نأ ول دمحم نع ناميلس وبأ ركذو « اًضيأ اوموقي نأ

 ال هنأل صح اغإ : ليقو هدنع زوجيال هنأل امهلوق صخ اغنإ : ليق فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع

 . حيحصلا وهو هدنع بحتسي

 زارحلاامأ . بابحتسالاو زاوجلل اًسضيأ نيعضوم يف مالكلاف رذع ريغب ًادعاق اهالص نِإو
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 يفو « بحتسي ال هنأ حيحصلاف بابحتسالا امأو . حيحصلا وهو زوجي ليقو « زوجي ال ليق دقف

 داز نإو « هدنع دوعقلاو امهدنع مايقلا موقلل بحتسي رذع ريغب ًادعاق مامإلا ىلص «هقفلا عماوج»

 يفو « نيتميلستلا نع زاوجلا حصألا نيتعكرلا سأر ىلع دعق نإ ةدحاو ةميلستب نيتعكر ىلع

 ًارشع وأ اًينامث وأ اًتس ىلص نإو « ةدحاو ةميلست نع الإ هئزجي ال نيمدقتملا ضعب لاقو «ةريخذلا»

 - دمحمو فسوي يبأ دنع عبرألا وهو بحتسملا ددعلا ىلع عقي نومدقتملا لاق عفش لك ىلع دعقو

 هدنع فرعام ىلع نامثو تس وهو زئاجلا ددعلا ىلع عقي ةفينح يبأ لوق ىلعو -هللا امهمحر

 ةميلستب تاعكر عبرأ عماجلا ةياور يفو « هنع ةذاش ةياور يف سمخلا تاميلستلا نع رشعلاو

 ىتح مهضعب لاقو . نيمدقتملا ضعب لوق يف نيتعكر نع الإ هئزجي ال ةريخذلا »يفو « ةدحاو

 نإف « ةميلست نع ئزجي نيتعكرلا الكف ليللا ةالص ىف بحتسم وهو ةدحاو ةميلستب ًاددع ىلص
 اذه يف ناكف فالتخا هبابحتسا يف ناك امو « بحتسملا نع ئزجي اغإ بحتسم ريغ اهضعب ناك

 . فالتخا اًضيأ

 نع ةياورو رفزو دمحم ذخأ هبو زوجي ال هنأ سايقلا لوألا عفشلا سأر ىلعدعقي مل ولو
 ‹ فسوي يبأ لوق وهو ةفينح يبأ نع ةياورلا رهاظ وهو زوجي : «ناسحتسالا » يفو « ةفينح يبأ

 وهو « ةدحاو ةميلست نع هزاوج حصألا نيتميلست مأ ةدحاو ةميلست نع زوجي له زاج اذإو

 : ليقو « ديهشلا ردصلاو يفسنلا يلع يبأو رفعج يبأ هيقفلاو لضفلا نب دمحم ركب يبأ رايتخا
 لاقو . «ةريخذلا» يف هركذ ةدحاو ةميلست نع فسوي يبأ دنعو « نيتميلست نع ةفينح يبأ دنع

 . ٠ هيواتف » يف نيسح هركذ لاق ‹ حصي مل اعبرأ ىلص ول :يوونلا

 هئزجي ال ليق امهلوق ىلع اوفلتخاو « رفزو دمحم دنع زجي مل ةدحاو ةدعقب اًنالث ىلص ولو
 ال لوقي نم لوق ىلع مث «برغملاك ةدحاو ةميلست نع هئزجي ليقو « لفاونلا يف اهل لصأ ال هنأل

 ‹ يناثلا عفشلا ءاضق همزلي لهو « لوألا عفشلا ءاضق همزلي هنأ كش ال ةدحاو ةميلست نع هئزجي

 نإ رظني فسوي يبأ دنعو ء اًيهاس وأ ًادماع يناثلا عفشلا يف عرش ءاوس همزلي ال ةفينح يبأ دنع

 عفشلا نأل « فسوي يبأو ةفينح ىبأ نيب قافتالاب بجي ال اًيهاس عرش نإو « بجي ًادماع عرش

 لك ىف تاميلست نع حيوارتلا ىلص ول ىتح « هلامكإ حص يناثلا عفشلا ىف هعورش حص ول لوألا

 . طقست ال رفزو دمحم دنعو ‹ حيوارتلا هنع طقستو زاج ةدحاو ةدعقب تاعكر ثالث ةميلست

 تاحيورتلا نع هئزجي هنأ حصألا نيتعكر لك دنع ةدعقو ةدحاو ةميلستب لكلا ىلص ولو

 ىبأو ةفينح ىبأ لوق ىلع لاوقألا هيف تفلتخا دعقي مل نإو « راتخملا وهو :يقانغسلا لاق . عمجأ

 يف دعقي ملو اًنالث اهالص اذإ «ةريخذلا» ىفو . ةدحاو ةميلست نع هئزجي هنأ حصألاو فسوي

 هيلعو فسوي ىبأو ةفينح يبأ نع ةياورو رفزو دمحم لوق وهو سايقلا يف ةلطاب هتالصف ةيناثلا
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 ةميلست نع زوجي : ليق دقف « خياشملا فلتخا امهلوق وه : « ناسحتسالا ىفو . نيتعكر ءاضق
 عرش اذإ ةيناثلا يف دعقي ملو ثالثب لفتنا اذإ حيوارتلا ريغ يف فالخلا اذكو ًالصأ زوجي ال : ليقو

 . هيلع ءيش الف هاضق مث هدسفأ مث حيوارتلا نم عفش يف

 اولصي نأ بهذملا نم حيحصلاف اعست ىلص وأ ارشع ىلص له مامإلا نأ يف كشلا عقو اذإو

 ضعبلا نع نيتميلستلا ضعب لصفب ةعامج اهيدؤي الو نيقيب ًارشع ريصتف یدارف یدارف نیتعکر
 . ةيوستلا لضفألاو ةهارك ريغ نم زاج

 داز اذإو ‹ هركي ال نيتيآ وأ ةليوط ةيآب ناك نإ نيتعكرلا يف ىلوألا ىلع ةيناثلا ليوطت امأو

 اهتايآ ناك نإ تايآ ثالث ىلع ديزيو ىلوألا ىف ارق ام رثكأ اهتايآ ةروس ةيناشلا ىف أرق ولو «هرك

 .هب سأب الف فورحلاو تاملكلا يف امهنيب برقلا لصحيو ًالاوط ىلوألا يف أرق ام تايآو اراصق

 زوجي ليق «طيحملا» يف لاق حيوارتلا ريغ ةلفان وأ ًارتو وأ ةبوتكم يلصي نمب ىدتقا ولو
 حيحصلاف ءاشعلا دعب ةنسلا ىلع اهانب اذإ اذه ىلعو « « ةريخذلا » يف اذك « زوجي ال هنأ حصألاو

 وأ ةتئافلا تاحيورتلاب يتأي له رتولا ىلإ مامإلا ماقو « ناتحيورت وأ ةحيورت هتتاف اذإ حصت ال اهن
 مث هعم رتوي هنآ ينارفعزلا هللا دبع يبأ نع يفطانلا تاعقاولا يف ركذ « رتولا يف همامإ عباتي

 هعم ضرفلا لصي ملاذإ يسيباركلا نع «رحبلا رصتخم »يف ركذو ٠ تاحيورتلا نم هتاف ام يضقي

 ولو «مامإلا عم رتولا يف هعبتي ال حيوارتلا يف هعبتي ملاذإ اذكو «رتولا يف الو حيوارتلا يف هعبتي ال

 مل ولو ‹ ةعامجلل عبت اهنأل ةعامج يف حيوارتلا يلصي نأ هل سيلف ؛ ضرفلا يف ةعامحجلا كرت

 دحاو لك نامامإ ةدحاولا ةحيورتلا ىلص اذإ هعم رتولا يلصي نأ هلف ةعامحجملا عم حيوارتلا لضي

 دحاو مامإ اهيدؤي ةحيورت لك نكلو « كلذ بحتسي ال هنأ حيحصلاو « هب سأب ال ليق ةميلستب
 ال هنأ حيحصلاو مامإلا يف اوفلتخاو « يناثلا يف رتوي نكل نيدجسم يف حيوارتلاب سأب الو

 ىلعامهنم دحاو لك يف نيدجسم يف مامإللا ىلص اذإ : « تاعقاولا و « طيحملا » يفو

 يفد ىدارف اهنولصي ةيناث ةرم اهولص نإف « دحاو تقو يف رركنت ال ناسلا نأل زوجي ال لامكلا
 يف ةالصلاو « ال ليق هيف متخي رخآ دجسم ىلإ بهذي له هدجسم مامإ متخي ی ملاذإ : ٠ یواتفلا »

 وبآ لاق « اًنالث موقلا لاقو « نيتعكر تيلص مالسلا دعب مامإلا لاق ولو « ىلوأ هسفن دجسم
 ؛ امهلرقب دأب نالدع هریخأو كش ولو « مهلوقب لمعي : دمحم لاق « هلوقب لمعي : فسوب

 ‹ ةميلست ةعامجب نولصي : ليقو نورتوي : ليق اًعست وأ تاميلست رشع ىلص هنآ اوكش ولو

 هنإ : ىفسنلا لاق حيوارتلا ىلص هنأ رهظ مث هعباتف رتولا وأ اهحتتفا ولو « ىدارف اهؤادأ حصألاو

 . هازجا
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 وأ اًناح همامإ ناك اذإ اًضيأ : يفسنلا لاقو . اهريغب ىلوألا ةميلستلا يلصي نم ءادتقا زوجيو

 ملعي ملو ءوضو ريغب ءاشعلا ىلص مامإ «هدجسم كرتي نأ سأب الف اًتوص نسحأو ةءارق قحأ هريغ

 ءاشعلا دعب اهتقو نأل ؛ حيوارتلاو ءاشعلا ةداعإ مهيلعف ارملع مث حيوارتلا رخآ مامإ مهب ىلص مث

 .راتخملا وهو
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 ةضيرفلا كاردإ باب
 نالطبلا نع ىدؤملل ةنايص ىرخأ يلصي تميقأ مث رهظلا نم ةعكر ىلص نمو

 ( ةضيرفلا كاردإ باب ) :م

 بابلا نإ ثيح نم نيبابلا نيب ةبسانملا هجو « ةضيرفلا كاردإ مكح نايب يف باب اذه يأ : ش
 ءادألا وه يذلا ضئارفلا كاردإ يف اًسضيإ بابلا اذهو « ضئارفلا لامكإ يه يتلا لفاونلا يف لوألا

 .«ريغصلا عماجلا» نم بابلا اذه لئاسمو < ةعامجلاب ءادألا وهو ‹« لماكلا

 مث ) :م هنم ةعكر ىلصو رهظلا ةالص يف عرش هنأ دارأ :ش (رهظلا نم ةعكر ىلص نمو ) :م

 ذحخأ ول هنإف « نذؤملا ةماقإ ال اهيف مامإلا عورش ةماقإلاب دارآو « ةالصلا تميقأ مث يأ:ش ( تميقأ

 « انباحصأ نيب فالح الب نيتعكر متي هنإف ةدجسلاب ىلوألا ةعكرلا ديق لجرلاو ةماقإلا يف نذؤملا

 ول ىتح نذؤملا ماقأ ةياور يف لاق اذهلو تميقأ ماقم ةالصلا ماقت ةياور يفو « يناولحلا هلاق اذك
 ةفلاخم دجوي ال هنأل ؛ ةعامجلا باوثو رجأ هيف ناك نإو عطقي ال تميقأ مث ةعكر تيبلا يف ىلص

 يف هركذ ام تميقأ مث رهظلا نم ةعكر ىلص اذإ اميف يعفاشلا بهذمو « عطقي الف انايع ةعامجلا
 . نيتلفان نانوكيو ملسيو نيتعكر لمكي نأ يلإ بحأ : يعفاشلا لاق « مهتمتت

 اهمتي نأ هل بحتسا ةعامجلا تميقأ مثًادرفنم تقولا ضرف يف لخد اذإ : يوونلا لاقو

 ديدجلا يف امهدحأ نالوق ضرفلا يف هدنعف ةعامحجلا عم لخدي مث « ةلفان نانوكيو ملسيو نيتعكر

 وبأ لاقو . ءاش امهتيأب ىلاعت هللا بستحي هنيعي ال امهدحأ ضرفلا : يناثلاو « ىلوألا يه

 . دقلا هلوق وهو ‹ حرشلا يف هل لصأ ال هنأل . ءيشب سيلو : قاحسإ

 سيل هيف عطقلا نأل هعطقي ال لفنلا يف مث ضرف امهالك نيهجولا دحأ يف يوونلا لاقو

 فيسو ملكتملا ليعامسإ لاقو « هعطق مامإلا لخد نإ : يعفاشلا لاقو . كلام لاق هبو لامكإللل

 ضرفلا تقو جرخ هعأ نإ هنأ ملع مث . لفنلا يف عرشف ةعس تقولا يف نأ نظ ول : يلبابلا نيدلا

 عابتا ىون اذإ درفنملا دمحأ نعو « ةبطخلل بيطخلا جرخ مث لفنلا يف عرش ولامك هعطقيال

 عطقي نأ ىلوألاو « ملس نيتعكر ىلص اذإف «هنع ةياور يف زاج نيتعكر ىلص امدعب ةعامجلا
 . ةلفان هدحو ىلص يذلاو مامإلا عم لخديو

 ظفحلا يأ ةنايصلا لجأل يأ :ش ( نالطبلا نع ىدؤملل ةنايص ىرخأ ةعكر يلصيو ) :م

 . اهنع يهنم ءاريتبلا نأ كلذو « اهالص يتلا ةعكرلا وهو لادلا حتفب ىدؤملل

 . ةنسلا ةماقإل ةيضرفلا ةفص لاطبإ زوجي فيك : تلق نإف
 ضقنلا نأل « لمكأ هجو ىلع ضرفلا ةماقإل لب ةنسلا ةماقإل ضقنلا اذه سيل : تلق

 « زوجي هنإف ةعسوتلل وأ هئانب ماكحإلل ناك اذإف « مارح هنإف «دجسملا مدهك اذهو لامكإلل
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 مامإلا عم عرشيو عطقي ةدجسلاب ىلوألا ديقي مل نإو « ةعامجلا ةليضفل ازارحإ موقلا عم لخدي مث
 لامكإال عطقلاو ضفرلا لحمب هنأل٬ حيحصلا وه

 ضقنلا نأ الإ ضرفلا ةالص اميس ال لمعلا لاطبإ هنأل مارح رذع ريغب ةالصلا ضقن نأ لصاحلاو
 ىلع لضفت ةعامجلا ةالص نإف ىنعم لامكإ ةروص اًضقن ناك نإو هنأل زوجي لامكإلل ناك اذإ

 . حيحصلا ثيدحلاب ةجرد نيرشعو عبسب درفلا ةالص

 لصأ لطب ةيضرفلا ةفص تلطب اذإ هدنع نإف دمحم لصأ ىلع اذه ميقتسي فيك : تلق نإف

 . ةيضرفلا دنع نالطبلا نع اًنوصم ىدؤم نكي ملف ةالصلا
 هسفن جارخإ نم نكمتي ملاذإ اميف هبهذم وه اغنإ عضاوملا عيمج يف هبهذم سيل اذه : تلق

 نم نكمتي انه اهو ةعبارلا يف دعقي مل وهو ةدجسلاب ةسماخلا ديق اذإ امك اهيلإ يضمل اب ةدهعلا نع
 نم قالطإب ةعامجلا لضف زارحإل ةيضرفلا ةفص لاطبإ نأ امهنيب قرفلاو « اهيف يضملاب كلذ
 راصو انه اه ًالفن لفنتي نأ زاجف ةهج نم قالطإب سيل كانه ةيضرفلا ةفص لاطبإو عرشلا
 . موصلا لالخ يف سيآ اذإ موصلاب فلكم اك

 ةعامجلا تميقأ مث رهظلا يف عرش ول امك :ش ( ةعامجلا ةليضفل ًازارحإ موقلا عم لخدي مث ) :م

 اذكو «عطقلا اهل زاج اهردق روفي تناك اذإ ةأرملا نإف « ايندلا ماطحل اهعطق زوجي هنأ ىرت الأ

 ايندلا ماطحل زاج اذإف « مهردلا لجأل عطقي هلام نم ءيش توف فاخ وأ هتباد تدب اذإ رفاسملا

 . ىلوأ ةعامجلا ةليضف زارحإلل زوجي نألف

 ةدجسلاب) :م هدحو هيف عرش ىذلا رهظلا نم ىلوألا ةعكرلا يأ :ش ( ىلوألا ديقي مل نإو ) :م

 ينعي :ش ( مامإلا عم عرشيو ) :م ةدجسب تديق ام يتلا ىلوألا ةعكرلا يهو :ش ( هتالص عطقي

 اذإ عطقي ال خياشملا ضعب دنعف ؟ال مأ عطقلا زوجي له هيف اوفلتخا اذهو « مامإلا ةالص يف لخدي

 عماجلا حرش » يف مالسإلا رخف لاق ةدجسلاب اهديقي مل نإو « ىلوألا ةعكرلا يف اًمئاق ناك

 عطقي هنأ هبشألاو اذه يف يناديملا ميهاربإ نب دمحم مامإلا خيشلا ىوتف فلتخت تناك : “ريغصلا

 ‹ حيحصلا وه مامإلا عم عورشلاو عطقلا يأ :ش ( حيحصلا وه ) :م : هلوقب فنصملا راشأ هيلإو

 مث نيتعكر يلصي : اولاق خياشملا ضعبو رذنملا نب ميهاربإو روكذملا يناديملا لوق نع هب زرتحاو

 . نيتليضفلا نيب عمجلا هنكيي هنأل ةمئألا سمش لام هيلإو عطقي

 لحم ):م ةعكرلا نودام نأل يأ :ش ( هنأل) :م : هلوقب هيلإ بهذام فنصملا للعو
 ول اذهلو « ةالصلا لعف مكح هل سيل هنأل ةدجسلاب هديقي مل ام ضفرلا ةيالو هل ينعي :ش (ضرفلا

 عطقلاو ضرفلا لامكإل عطقلاو :ش ( لامكإلل عطقلاو ) :م ردقلا اذهب ثنحي ال يلصيال فلح

 الأ ‹ اهلاطبإ زوجي الف اهقحتسم ىلإ تملس ةبرق هب ىرن اغإ :لاقيامع باوج اذه « لامكإال

 ريرقتو « ىلوأ ضرفلا نأ عم عوطتلا عطقي مل رهظلا تميقأ مث عوطتلا يف عرش ول هنآ ىرت
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 وأ ماقأف ةعمجلاو رهظلا لبق ةنسلا يف ناك ولو «لامكإلل سيل هنأل لفنلا يف ناك اذإ ام فالخب

 اهمتي : ليق دقو -  هللا همحر- فسوي يبأ نع كلذ ىوري « نيتعكرلا سأر ىلع عطقي بطخ

 اذإ ام فالخب ضقنلا لمتحي الف لكلا مكح رثكألل نأل اهمتي رهظلا نم اًنالث ىلص دق ناك نإو

 داع ءاش نإ ريختيو ضفرلا لحم هنأل ؛ اهعطقي ثيح ةدجسلاب اهديقب ملو دعب ةثلاثلا يف ناك

 ماسو دع
 هجولا ىلع ءانبلل دجسملا مدهك زوجي لامكإلل عطقلاو ضرفلا لامكإل روكذملا عطقلا نأ باوجلا

 يف عطقي ينعي عطقف هلوقب قلعتي :ش ( لفنلا يف ناك اذإ ام فالخب ) :م زوجي هنإف « لمكألا

 لامكإلل سيل لفنلا يف عطقلا نأل يأ :ش ( لامكإلل سيل هنأل ) :م لفنلا يف عطقلا فالخب ضرفلا

 يتلا ةنسلا يف عرش ناك ولو يأ :ش ( رهظلا لبق ةنسلا يف ):م يلصملا يأ :ش ( ناك ولو ) :م

 :ش ( ميقأف ) :م ةعمحجل ا ةالص لبق يتلا ةنسلا يف ناك وأ يأ :ش ( ةعمجلا وأ ) :م رهظلا ةالص لبق

 :م ميقتسم رشنو فل وهو ةعمجلل مامإلا بطخ وأ يأ :ش ( بطخ وأ ):م ضرفلا ةالص يأ

 يبأ نع كلذ ىوري ) :م ةعمجلا ةليضفل ًازارحإ :ش ( نيتعكرلا سأر ىلع ) :م هيف عرش ام يأ (عطقي)

 اذإف « هللا همحر » فسوي يبأ نع يور « نيتعكرلا سأر ىلع عطقلا يأ :ش ( -هللا همحر- فسوي

 يف اعبرأ يضقي هنأ فسوي يبأ نع يور ام سايق ىلعو دمحمو ةفينح يبأ دنع نيتعكر ىضق عطق
 لاقو « هيف عرش ناك يذلا رهظلا ةنس يأ :ش ( اهمتي : ليق دقو ) :م اعبرأ انه اه يضقيف عوطت لك

 ةلزنم اهنأل اعبرأ يضقي هنأب يتفي يراخبلا لضفلا نب دمحم مامإلا خيشلا ناكو : مالسإلا رخف

 .ةبجاو ةدحاو ةالص

 رهظلا نم ) :م تاعكر ثالث ىلص دق يلصملا ناك نإو يأ :ش ( اًنالث ىلص دق ناك نإو ) :م

 هتقيقح تبثي ملو غارفلا ةهج هب تبثي ثيح :ش ( لكلا مكح رثكألل نأل ) :م رهظلا يأ :ش ( اهمتي
 مكح رثكألل نأل هلوق ةجيتن :ش ( ضقنلا لمتحب الف ) :م ههبش تبث اذإ اذكف « ضقنلا لمتحي ملف

 دعب ةثلاثلا ةعكرلا يف يلصملا اذه ناك اذإ ام فالخب :ش ( دعبأ ةثلاثلا يف ناك اذإ ام فالخب ) :م لكلا

 ثٹیح ) :م دجسم اب ةثلاثلا ةعكرلا ديقي مل هنأ لاحلاو يأ :ش ( ةدجسلاب اهديقب ملو ) :م هيف عرش نأ

 ىواتفلا» يفو . ةدجسلاب ديقي ملام ضفرلا ةيالو هل نأ رم دقو :ش ( ضفرلا لحم هنأل اهعطقي

 عم آدعاق ىدأتي ال ضرفلا نأل « الفن بلقتل ًادعاق ةعبارلا ةعكرلاب يتأي هنأ دمحم نع « ىربكلا

 . ةعامجلا باوثو لفنلا باوث نوباوثلا نيب عمجيل ةعامجلاب يتأي مث مايقلا ىلع ةردقلا

 دعقو ) :م دهشتلا ىلإ :ش ( داع ءاش نإ ) :م رابخلاب وهف عطقلا دارأ اذإ ينعي :ش ( ريختيو ) :م

 ةدعقلاب الإ عرشي مل اذه نع جورخلاو هب ادتعم اج ورخ هتالص نم جورخ ا دارأ هنأل :ش ( ملسو

 : مهضعب لاق . ملسيو دهشتي لاق ةدعقلا ىلإ داع اذإ مث « عورشملا هجولا ىلع هتالص نوكتف
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 يلصي يذلاو « موقلا عم لخدب اهمنأ اذإو « مامإلا ةالص يف لوخدلا يوني اًمئاق ربك ءاش نإو

 «دحاو تقو يف رركتي ال ضرفلا نأل ؛ ةلفان مهعم

 نأل دهشتلا كلذ هيفكي مهضعب لاقو « متخ ةدعق نكت مل ىلوألا ةدعقلا نأل ايناث ملسيو دهشتي
 ملسي مث ىلوألا ةدعقلا هذه تناكف ًالصأ نكي مل نأك هلعجو « مايقلا ضقني ةدعقلا ىلإ دوعلا

 ةيناثلا ةيملستلا نأل « ةدحاو ةميلست ضعبلا دنعو « للحتلا يف دوهعملا هنأل ضعبلا دنع نيتميلست

 . مايقلا يف عرشي مل هنأل اًمئاق ملسي الو هجو نم عطقاذهو للحتلل

 ةميلستب امئاق اهعطقي طيحملا يفو :ش ( مامإلا ةالص يف لوخدلا يونب اًمئاق ربك ءاش نإو ) :م
 ديمح مامإلا هلاق اذك عفري مل ءاش نإو عفر ءاش نإو « للحتب سيلو عطق هنأل حصألا وهو ةدحاو

 هتالص دسفت دهشتلا ىلإ دعي مل ول هنأ يناولحلا ةمئألا سمش نعو . «هحرش» يف ريرضلا نيدلا

 . رداونلا نع هلقنو

 :م اهيف عرش ناك يتلا رهظلا ةالص مآ اذإو يأ« اهمتي هلوق ىلع فطع :ش ( اهم اذإو ) :م

 الو ةلفان مهعم يلصي يذلا نأل مزالب سيل نكلو « هتالص ضقني ال ينعي :ش ( موقلا عم لخدي)

 ىري ال نم هنأب ةمهت هنع عفدنيو عورشم تقو يف هنأل ؛ لوخدلا لضفألا نكلو « اهيف مازلإ

 مازلإ ال هنأل ةلفان موقلا عم يلصيل هيف عرشي يذلاو يأ :ش ( ةلفان مهعم يلصي يذلاو ) :م ةعامجلا

 ًادقبملا ركذ اغإو « هلاح ىلع ربخلا : تلق . لفنلا ليوأتب ريمضلا ثنأ اغنإ : يزارتألا لاق « اهيف

 . ةالصلا لعف رابتعاب هركذ اغإو ءةلفان موقلا عم اهيلصي يتلا ةالصلاو ىنعملا نأل

 . هوركم وهو ناضمر جراخ ةعامجب لفنلا ءادأ مزلي : تلق نإف

 الف اًضرتفم مامإلا ناك اذإ امأو « نيلفنتم موقلاو مامإلا ناك اذإ ةهاركلا نوكت اغإ : تلق

 مث امكلاحز يف امتيلص اذإ» نيلجرلل مالسلا هيلع لاقو « دوسألا نب ديزي ثيدح يف يور اجب ةهارك
 نسح ثيدح : لاقو يذمرتلاو دواد وبأ هاورو ٠ ةلفان مكل اهنإف مهعم ايلصف ةعامج دجسم امتيتأ
 نيذلا ةمئألا يف لاق -مالسلا هيلع - هنأ -هنع هللا يضر -رذ يبآ ثيدح يفو © حص

 . قرط نم ملسم هاور « ةلفان مهعم مكتالص اولعجاو اهتقول ةالصلا اولص » : ةالصلا نورخؤي

 وأ نيرهظ دحأ ىلع بجوي مل ىلاعت هللا نأل :ش ( دحاو تقو يف رركتي ال ضرفلا نأل ) :م

 ةزانجلا ةالصب اهوربتعاو «٠ ضرف امهالك نيهجولا دحأ يف يوونلا لاقو . دحاو موي يف نيرصع

 هبو ‹ ضرفلاب نيميقم اوناكو مهدعب ىرخأ ةفئاط تلص مث ةفئاط اهيلع ىلص اذإ مهبهذم ىلع
 ضرفت نأ مزلي اذه ىلعو [. . . .]عوفدم وهو لوقعلا هجمت اذه : انلق . يعازوألاو يبعشلا لاق

 . تارم رشع موي لك ةالصلا

 . )۱۸١( يذمرتلا « (۸۲۷) يئاسنلا < )٩۹۲۸( دواد وب هاور : حیحص (۱)
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 هنوفت ىرخأ اهيلإ فاضأ ول هنأل؛ مهعم لخديو عطقي تميقأ مث ةعكر رجفلا نم ىلص نإف
 ؛ مامإلا ةالص يف عرشي ال مامتإلا دعبو ةدجسلاب اهديقي نأ لبق ةيناثلا ىلإ ماق اذإ اذك ةعامجلا

 لفنتلا نأل . ةياورلا رهاظ يف برغملا دعب اذكو « انلق ال رصعلا اذكو « رجفلا دعب لفنتلا ةيهاركل

 . همامإل ةفلاخم اًعبرأ اهلعج يفو « هوركم ثالثاب
 ةعكر هنم ىلص مث هدحو رجفلا ةالص يف عرش نإف ينعي :ش ( ةعكر رجفلا نم ىلص نإف ) :م

 :ش ( مهعم لخدب وأ ) :م هسفن ةالص ( عطقي ) :م رجفلا ةالص تميقأ مث يأ :ش (تميقآ مث ) :م

 ( ةعامحلا هتوفت ىرخأ هعكر ) :م ىلوألا ةعكرلا ىلإ يأ :ش ( اهيلإ فاضأ ول هنأل ) :م موقلا عم يآ

 نم ةيناثلا ةعكرلا ىلإ ماق اذإ هتالص عطقت اذكو يأ:ش ( ةيناثلا ىلإ ماق اذإ اذكو ) :م رثكألاب هنايتإل :ش

 :ش ( ةدجسلاب ) :م ةيناثلا ةعكرلا ديقي نأ لبق يأ :ش (اهديقي نأ لبق ) :م كلذ نكلو رجفلا ةالص

 . انركذ امك اهب اهديق اذإ ام فالخب « ضفرلا لحم وهف ةدجسلاب اهديقي ملام هنأل

 ال هدحو اهيف عرش يتلا رجفلا ةالص مامتإ دعب يأ :ش (مامإلا عم عرشي ال مامتإلا دعبو ) :م

 ( رصعلا دعب اذكو ) :م رجفلا ةالص ءادأ دعب يأ :ش ( رجفلا دعب لفنتلا ةهاركل ) :م مامإلا عم عرشي

 ةهارك نم :ش (انلق امل ) :م هدحو رصعلا ةالص ىلص نأ دعب مامإلا عم عرشي ال اذكو يأ :ش

 ‹ امهدنع اهدعب لفنلا يف ةهاركلا مدعل اهديعي كلامو يعفاشلا دنعو ‹« رصعلا ةالص دعب لفنلا

 متأ اذإ مامإلا عم عرشي ال اذكو يأ :ش ( برغم ا دعب اذكو ) :م يحل ا مامإ عم اهديعي دمحأ دنعو

 فسوي يبأ نع يور هنأل هب ديقو كلام لاق هبو :ش ( ةياورلا رهاظ يف ) :م هدحو برغم ا ةالص
 « مامإلا غارف دعب ةعبارلا متأو مامإلا عم ثالث تاعكر عبرأ يلصيو مامإلا عم لخدي نأ نسحألا

 نوكت ال ةدحاولا ةعكرلا ذإ نيتعكرلل امزتلم راص ةثلاثلا ىلإ مايقلاب نأل « دمحأو يعفاشلا لاق هبو

 مامإلا عم ةثلاثلا سأر ىلع ملسيو هعم لخدي ةياور يف فسوي يبأ نعو « أدتبملا نع يهنلل ةالص

 . يسخرسلا لاق هبو

 نع يهنلا دورول ةنسلا ةفلاخم هيف نأل تاعكر ثالثب يأ :ش ( هوركم ثالثلاب لفنتلا نأل ) :م

 كلذو « امهدنع لفن وهو ثالث رتولا تلق . مارح ثالشثلاب لفنتلا ناخ يضاق لاقو « ءاريتبلا

 يلصملا لعج يفو يأ :ش ( همامإل ةفلاخم اًعبرأ هلعج يفو ) :م مارح هلثم نوکی فیکف عورشم

 نأل « اعبرأ اهعتأ مالسإلا رخف لاق عرش اذإ اذه عمو « اًئالث يلصي هنأل همامإ ةفلاخم تاعكر عبرأ

 تدسف ثالثلا ىلع مامإلا عم ملس ول رتولا يفو « ةعكرلا ةدايز نم هيفال طوحأ هجولا اذه

 . اهب رذنلاك عبرأ همزلف اعوطت تاعكر ثالث ءادتقالاب مزتلا هنأل تاعكر عبرأ ءاضق هيلعو هتالص

 نع امأف « رايتخا نع ناك اذإ تاعكر ثالثب برغم ا دعب لفنتلا ةركي اغإ ليقو ناخ يضاق يفو

 . الف رارطضا

 اذهو «هتالص نم هغارف دعب ةفلاخم هذهو هغارف لبق نوكت انإ مامإلل ةفلاخملا : تلق نإف
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 ةعامجلا اهيف ةنسلاو انيلع بتكت نأ ةيشخ وهو ةبظاوملا هكرت يف رذعلا نيبو ءاهكرت مث يلايللا
 جرج ۷۲ : مالسلا هيلع - هل وقل ؛يلصي ىتح جرخب نأ هل هرکی هيف نذأ دق ًادجسم لخد نمو

 .«عوجرلا ديري ةجاحل جرخب لجر وأ قفانم الإ ءادنلا دعب دحسملا نم

 . مامإلا غارف دعب ناموقي امهتإف اًقوبسم ناكو رفاسملاب ىدتقا اذإ ميقلاك سأب هب سيل

 . برغملا ةالص كلذكو اًعبرأ يلصي نأ ةيضرف ىلعف رفاسملا ةالص ام « رهاظ قرفلا : تلق

 دجسم لخد نمو ) :م. اوضقاف مكتاف ام مالسلا هيلع هلوق يف ةنسلاب هؤاضق فرع دقف قوبسملا امأو

 هلوقل ةفص اهنأل « بصنلا لحم ىف ةلمج لوهجملا ةغيص ىلع هيف ىندأ دق يأ :ش ( هيف نذأ دق

 لخد نمو ريدقتلاو « ةيفرظلا ىلع ال ضفاخلا طاقسإو عسوتلا ىلعف دجسم بصن امأو « ًادجسم
 نأ زوجيو درطب ال دجسملاو رادلا وحن ىف لعفلا ىدعت نإف « رادلا تلخد هريظنو دجسم ىف

 هسفنب ىدعتي ةرات هدنع لخد هنأل شفخألا يأر ىلع هب لوعفم هنأ ىلع اًبوصنم دجسم نوكي

 ىتح ) :م دجسملا نم هجورخ لحخادلا اذهل هركي يأ :ش ( جرخي نأ هل هركي ) :م رجلا فرحب ةراتو

 هيلع هلوقل) :م هيف ديعولا دورولو هاعد دق نذؤملا نأل « ىلص دق نكي مل نإ ينعي :ش ( يلصي

 دحأ ركذي مل :ش ( عوجرلا ديري ةجاحل جرخي لجر وأ قفانم الإ ءادنلا دعب دجسملا نم جرخب ال مالسلا

 ال مأ جاجتحالل حلصي وه له هلاح ناك ام ىلإ تفتلا الو هباتك يف ثيدحلا اذه حارشلا نم

 وهو لاق مث ًاليصفت ةلأسملا يف ركذ هنإف لمكألا امأو . ًالصأ هركذي مل هنإف يقانغسلا امأ

 هذه يف تالوقنملاب ىفتكا هنإف ةياردلا بحاص امأو ‹ حوضولا هءاج نيأ نم انفرع امو حضاو

 امدعب دجسملا نم لجر جرخ نيح لاق هنأ ةريره يبأ نع يور اب لدتسا هنإف يزارتألا امأ . ةلأسملا

 هنإ :رمع وبأ لاقو فوقوماذهو « ةعبرألاو ملسم هاور « مساقلا ابأ ىصع دقف اذه امأ هيف نذأ

 ال لاقو « مساقلا ابأ ىصع دقف ةوعدلا بجي مل نم ةريره يبأ ثيدح وحن هرئاظن كلذلو دنسم

 اذإ مالسلا هيلع هللا لوسر انرمأ هيف دازو « هدنسم يف هيوهار نب قاحسإ هاور كلذ يف نوفلتخي

 ۰ .اولصت ىتح اوج رخت الف نذؤملا نذأ

 يف ةجام نبا ىور : تلق . يئاسنلا هاور يزوجلا نب طبس لاق دقف فنصملا هركذ يذلا امأو

 يف ناذألا كردأ نم» : مالسلا هيلع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر نامشع نع هانعمب « هننس »
 .MD ۾

 . ٠ «قفانم وهف عوجرلا ديري ال وهو ةجاحل جرخي مل جرخ مث دجسلما

 جرخي ال :٠ لاق - مالسلا هيلع - يبنلا نأ بيسملا نب ديعس نع ليسارملا يف دواد وبأ جرخأو

 دبع اًضيأ هاورو .« عوجرلا ديري وهو هتجاح هتجرخأ ادحأ الإ قفانم الإ ءادنلا دعب دحأ دجسملا نم
 يف متنك اذإ» : لاق مالسلا هيلع هنأ ةريره يبأ نع « هدنسم# يف دمحأ هاورو «٠ هفنصم» يف قازرلا

 . ٠ يلصي ىتح مكدحأ جرخي الف ةالصلل يدونف دجسملا

 . حيحص هدانسإو )٠٠١( ةجام نبا هاور (۱)
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 تناكو ىلص دق ناك نإو ىنعم ليمكت ةروص كرت هنأل ةعامج رمأ هب مظتني نمم ناك اذإ الإ : لاق

 ؛ ةماقإلا يف نذؤملا ذخأ اذإ الإ ةرم هللا يعاد باجأ هنأل ؛ جرخب نأب سأب الف ءاشعلا وأ رهظلا

 نذؤملا ذخأ نإو ‹ جرخرجفلا وأ برغملا وأ رصعلا تناك نإو اتابع ةعامجلا ةفلاخمب مهتي هنأل

 ءاهدعب لفنتلا ةهاركل ؛اهيف

 نم ءانثتسا اذه :ش ( ةعامج رمأ هب مظتني ناك اذإ الإ ) :م هللا همحر فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 رمأ هب ميقتسي يأ هب مظتني ناك اذإ هيف نذأ دجسم يف لخدي نأ دارأ « جرخي نآ هل هرکی هلوق

 ديعولا تحت لخدي الو جرخي هنإف هتبيغ ببسب ةعامج قرفتت دجسم مامإ وأ اًتذؤم ناك نب هتعامج
 ليمكت) :م ةروصلا ثيح نم ةعامجلل كرت يأ :ش ( ةروص كرت ) :م هجورخ نأل يأ :ش ( هنأل ) :م

 هيح دجسم نكي ملأدجسم لخد ولو « ىنعملل رابتعالاو « ىنعم ةعامجلل ليمكت يأ :ش ( ىنعم
 جرخ نإ اولص نكي مل نإو « دجسملا اذه لهأ نم راص هنأل جرخي الف هدجسم يف اولص اوناك نإف

 يف ىلص نإو « هيح دجسم يف يلصي نأ هيلع بجولا نأل « هب سأب ال هيح دجسم يف يلصيل
 مهتي اليكل جرخي ال نأ لضفألاو دجسملا اذه لهأ نم راص هنأ الإ اًضيأ هب سأب ال دجسملا اذه

 . ةعامحلا ىري ال نمم هنأ

 « نسحف ةعامجلا هيف وجري رخآ ًادجسم ىتأف «هيح دجسم يف ةعامجلا هتتاف [. . .] يفو

 ‹ ةعامجلا بلط راتخا يبعشلاف « لضفأ نسحلا يأ اًضيأ نسحف هيح دجسم يف ىلص نإو
 اولخد اذإ مهنع هللا يضر ةباحصلا ناك : يرصبلا نسحلا لاقو . هيح دجسم راتخا يعخنلاو

 رابخألا عامسل وأ هسرد لجأل هذاتسأ ةعامج ةعفنل مث ةماقإو ناذأ ريغب ىدارف اولص مهيح دجسم

 نأ لضفألاف ناتعكر وأ ةعكر هتتاف ولو نيباوشلا ليصحتل قافتالاب لضفأ ةماعلا سلجم عامسلو

 . هيح دجسم يف يلصي
 (تناکو) :م هضرف یلص دق هيف نذأ ًادجسم لخادلا ناك نإو يأ :ش ( ىلص دق ناك نِإو ) :م

 :ش ( ةرم هللا يعاد باجأ هنأل جرخي نأب سأب الف ءاشعلا وأ رهظلا ) :م اهالص يتلا ةالصلا يأ :ش

 دارأ - جرخي نأب سأب الف - هلوق نم ءانثتسا اذه :ش ( ةماقإلا يف نذؤملا ذخأ اذإ الإ ) :م نذؤملا وهو

 يأ :ش ( اتايع ةعامجلا ةفلاخمب مهتي هنأل ) :م ذنيح جرخي ال هناف ةماقإلا يف عرش اذإ نذؤملا نأ

 . ةفلاخم نم لاحلا ىلع هباصتناو « ةنياعم

 وأ ) :م رصعلا ةالص هدحو اهالص يتلا ةالصلا تناك ولو يأ :ش ( رصعلا تناك ولو ) :م

 نم يأ :ش (.جرخ ) :م رجفلا ةالص يآ رجفلا تناك وأ برغملا تناك وأ يأ :ش ( رجفلا وأ برغملا

 :م تاولصلا هذه نم ةذحاو ىف عرش يآ نذؤملا ذحخأ نإ يأ :ش ( اهيف ذخأ نإو ) :م دجسملا

 يف عورشلاب سب ال يعفاشلا دنعو « رجفلاو برغملاو رصعحلا دعب يأ :ش ( اهدعب لفنتلا ةهاركل)

 يف حبصلا ةالص مالسلا هيلع يبنلا عم تدهش لاق دوسألا يبأ نب ديز نع يور ال تاولصلا هذه

 امهب يلع : لاقف هعم اهايلصي مل موقلا رخآ يف نيلجرب وه اذإ هتالص ىضق املف « فيخلا دجسم
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 ةعكر هتوفت نأ يشخ نإ رجفلا يتعكر لصي مل وهو ؛ رجفلا ةالص يف مامإلا ىلإ ىهتنا نمو
 «نيتليضفلا نيب عمجلا هنكمأ هنأل لخدي مث دجسملا باب دنع رجفلا يتعكر يلصي ىرخألا كرديو

 يف انيلص انك انإ هللا لوسر اي : لاق « انعم ايلصت نأ امكعنم ام لاق امهصئارف دعرت امهب يتأف

 ةلفان امكل اهنإف مهعم ايلصف ةعامج دجسم امتيتأ مث امكلاحر يف امتيلص اذإ العفت الف لاق انلاحر

 يزارتألا لدتساو حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو « يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ هاور <

 كردأ مث هلحر يف مكدحأ ىلص اذإ مالسلا هيلع يبنلا نع يور ام وهو ةحبسلا ثيدحب يعفاشلل

 هذه ريغ ىلع هلمحن نحنو «هلوقب هنع باجي مث ةلفان هل اهنإف هعم لصيلف لصي ملو مامإلا

 ثيدحو رصعلاو رجفلا دعب تاولصلا نع يهنلا ثيدح نيبو هنيب ضراعتلا مزلي اليك تاولصلا

 . ريسيتلا

 روكذملا دوسألا نب ديزي ثيدح يف حرص دقو « تاولصلا هذه ريغ ىلع هلمحن فيك : تلق

 انذخأف هلعف اتياور تضراعتف رهظلا ةالص يف اذه يور دق هنأ هنع باوجلاو ‹« حبصلا ةالصب اًمنآ

 مث سمشلا برغت ىتح رصعلا دعب الو سمشلا علطت ىتح حبصلا دعب ةالص ال مالسلا هيلع هلوقب

 نأل ‹دمحأو ديدجلا يف يعفاشلا لاق هبو « لوألا هضرف اندنعف رجفلا وأ رصعلا ىلص اذإ

 يبعشلاو هباحصأ ضعب لاقو اهلمكأ ضرفلاف يدقلا يف لاقو « ىلوألاب هنع طقس باطخل ا

 . ةرمامهيف مالكلا رم دقو امهالك ضرفلاف يعازوألاو

 اذه نأ لاحلاو يأ :ش ( رجفلا يتعكر لصي مل وهو رجفلا ةالص يف مامإلا ىلإ ىهتنا نمو ) :م

 ( ةعكر هتوفت نأ يشخ نإ ) :م : لوألا نيرمآ نع هلاح ولخي الف رجفلا ةنس ىلص نكي مل يهتنملا

 ‹ ةيناثلا يهو ىرخألا ةعكرلا يأ( ىرخألا كرديو ) :م ةنسلاب هلاغتش ال رجفلا ةالص نم :ش

 لكلا ءادأ ةلزنب رذعلا دنع مامإلا عم ةعكرلا ءادأ لعج مالسلا هيلع يبنلا نأ ال ةعكرلا صيصختو

 دجسملا باب دنع رجفلا يتعكر يلصي ) :م ةعكر ةعكر فوخل ا ةلص متت ىتح ةعمجلا باوث كاردإ يف

 ةليضفو ةنسلا ةليضف :ش ( نيتليضفلا نيب عمحجلا هنكمأ هنأل ) :م دجسملا لخدي يأ :ش ( لخدي مث

 مامإلا لاغتشا عم هيف ًالغتشم ناك دجسملا يف امهالص ول هنأل دجسملا باب دنع ديق اغإو « ةعامجل ا

 ةئس تصحو ‹ ةبوتكملا الإ ةالص الف ةالصلا تميقأ اذإ مالسلا هيلع هلوقل هوركم هنأو ضرفلاب

 هللا يضر ةريره يبأ نعو دواد وبأ هاور «ليخلا مكتدرط نإو امهوعدت ال مالسلا هيلع هلوقب رجفلا

 يف امهيلصي نكي مل نإف ‹ كلذل عضوم دجسملا باب دنع ناك اذإ اذه ىضم اميفرم دقو هنع

 يلصي نأ ةهارك اهدشأو مالسإلا رخف ركذو . فوفصلا فلخ هيراوس نم ةيراس فلخ دجسملا

 . فصلا نيبو هنيب لئاح ريغ نم فصلا فلخ ىلصي يذلاو ةعامجلل اًملاخم فصلل اًطلاخم

 اذإ دجسملا باب دنعف لعفي مل اذإف « هتيب يف امهب يتأي نأ رجفلا يتعكر يف ةنسلا «ةريخذلا» يفو

 يفو « لخادلا دجسملا يف مامإلا ناك اذإ جراخلا دجسملا يفف هنكيي مل نإف « هيف يلصي مامإلا ناك

 ةلزنمب كلذ نأل « هلك كلذ هركي : ليقو :«طيحللا» يفو . جراخلا يف مامإلا ناك اذإ لخادلا
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 كرتلاب ديعولاو مظعأ ةعامجملا باوث نأل ؛ لصي ملو « مامإلا عم لخد اهتوف يشخ نإو
 وه ضرفلا دعب تقولا ىف اهؤادأ هنكمي هنأل نيلاحلا ىف اهك رتي ثيح رهظلا ةنس فالخب مزل

 ٠ . حيحصلا

 يف ناك نإو يوتشلا يف امهيلصي يفيصلا يف مامإلا ناك نإ ناخ يضاق يفو . دحاو دجسم

 ةيراس دنعو فصلا فلخ موقي اًدحاو يوتشلاو يفيصلا ناك نإو «يفيصلا يف امهيلصي يوتشلا

 امهيلصي ملو مامإلا عم لخد ةعكر توف يشخ نإ : يروثلا لاقو . امهوحن وأ ةناوطسأ فلحخ وأ

 ةينفألا ريغ يف دجسملا جراخ امهيلصي لاق هنإ الإ هلثم كلام لوقو « دجسملا يفامهالص الإو

 حتفي نأ يغبني لوقي ناك هنأ دهازلا ليعامسإ هيقفلا نع يكحي ةمئألا سمش نعو . هب ةقصاللا

 رجفلا دعب ءاضقلا نم نكمتيف عورشلاب همزلي ىتح مامإلا عم لخديو امهعطقي مث رجفلا يتعكر
 يف صن دقو « رذنلاب بجي امن ىوقأ نوكي ال عورشلاب بجو ام نإف « يوقب سيل اذه نكلو
 . سمشلا عولط لبق رجفلا دعب ىدؤت ال ةروذنملا نأ ةدايزلا تادايزلا

 توف يأ (امهتوف يشخ نإو) :م هلوقب هيلإراشأو هلك ضرفلا توف فاخي نأ : يناثلا لاحلا

 ةعامجلا باوث نأل اهكرتب ينعي ةنسلا لصي مل يأ ( لصي ملو مامإلا عم لخد ) :م رجفلا يتعكر

 لوسر نأ - هنع هللا يضر- رمع نبا نع « هحيحص » يف ملسم ىور امل ةنسلا باوث نم مظعأ
 ( مزلأ كرتلاب ديعولاو ) :م «ةجرد نيرشعو عسب درفلا ةالص نم لضفأ ةعامحجلا ةالص » : لاق ةى هللا

 هيلع - هلوق وه ديعولاو « ةيربخلا ىلع عوفرم مزلأو « نإ مسا ىلع فطع هنأل بوصنم ديعولا
 مث « بطح نم اًمزح اوعمجي نأ [ ةيتف رمأ مث «سانلاب يلصي ]الجر رمآ نأ تممه دقل » : -مالسلا

 ‹ ةريره يب نع دواد وبأو ملسم هاور « مهيلع اهقرحأف ةلع مهب تسيل مهتويب يف نولصي اموق ىنآ
 -اوعمجت - : ةياور يفو - اوعمجي نأ -هلوق ‹ ىتف عمج ةيتفلاو « تدصق يأ -تممه - : هلوق

 ضرف ةعامجلا نإ : لاق نم ثيدحلا اذهب لدتساو « رمآ نأ هلوق ىلع فطع فصنلاب ىتأ مث هلوق

 . ةمامإلا باب يف هيف مالكلا رم دقو «نيع

 . ؟ لعفياذام دهشتلا يف مامإلا كردأاذإ : تلق نإف

 هتوفت نأ فاخ نإ : لاق هنأل مامإلا عم لخدي هنأ ىلع كرت فنصملا مالك رهاظ :تلق

 : لاق مث « ريغصلا عماجلا حرش » يف يسحخرسلا ةمئألا سمش لاق اذك « مامإلا عم لحد ناتعكرلا

 كرتي دمحم دنعو امهدنع مامإلا عم عرشي مث رجفلا ةنس يلصي :لوقي رفعج وبأ هيقفلا ناكو

 ثيح رهظلا ةنس فالخب) :م ةعمجلا ةالص يف دهشتلا يف كردملا يف مهفالتخا عرفاذهو «ةنسلا

 نأل يأ (تقولا يف اهؤادأ هنكمي هنأل) :م اهمدع لاحو « تاوفلا ةيشخ لاح يف ىأ ( نيتلاحلا يف اهكرتب

 وه) :م رهظلا ضرف ءادأ دعب يأ (ضرفلا دعب) :م رهظلا تقو يف رهظلا ةنس ءادأ هنكيي نأشلا

 ضعب لوق نع هب زرتحاو حيحصلا وه تقولا يف ضرفلا دعب رهظلا ضعب ءادأ يأ ( حيحصلا
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 نيتعكرلا ىلع اهيدقت يف - هللا همحر- دمحمو « - هللا همحر- فسوي يبأ نيب فالتخالا اغإو

 ءادألاب دييقتلاو «ىلاعت هللا ءاش نإ نيبن ام ىلع رجفلا ةنس كلذك الو ءامهنع اهريخأتو

 ةليل ةادغ ءاضقلاب عرشلا درو رجفلا ةنس يف نأل تتاف اذإ ىضقت ال رهظلا ةنس نأ خياشملا

 هللا يضر- ةشئاع نأل «حيحص ريغ لوقلا اذهو «رهظلا ةنس يف كلذ لثم دري ملو «سيرعتلا

 اذهو :يزارتألا لاقو .هدعب اهاضقف رهظلا لبق عبرألا هتتاف-مالسلا هيلع - هنأ تور -اهنع

 يبآ نيب فالتخالا دروو «ىضقتال رهظلا ةنس نأ خياشملا ضعب لوق ينعي «حيحص ريغ لوقلا

 يضقي مث نيتعكرلا مدقي : فسوي وبأ لاق «نيتعكرلا وأ عبرألا مدقي له هنأ يف دمحمو فسوي

 « ريغصلا عماجلا » يف اهفالتخا ركذ اذك « نيتعكرلا ىضقي مث« عبرألا مدقي : دمحم:لاقو « عبرألا

 ىلع فالتخالا ركذ ٤ اهحورشالو «(ةموظنملا» و« يباتعلا « ريخصلا عماجلا ١ يفو «يماسحلا

 . ىهتنا . ناتياور نينثالا نم دحاو لك نع نوكي نأ لمتحيو « سكعلا

 يف ىضقت رهظلا ةنس نأ ىلع لدي ال ءاضقلا يف ريخأتلاو يدقتلا يفامهفالتخا : تلق

 لدتسي هنأ يزارتألا نم بجعلاو « هانركذ يذلا ثيدحلا الإ كلذ ىلع لدي الو دعب ضرفلا

 نوكت لهاوفلتخا مث« تقولا يف رهظلا ةنس ءاضق ىلع ريخأتلاو يدقتلا يف نيمامإلا فالتخاب

 يب نعو : «ةريخذلا» يف لاق : تلق .ًالفن وأ ةنس تقولا يف رهظلا دعب اهيضقي يتلا عبرألا

 ‹ رهظألا وهو «هيبحاص لوق وهو « ةنس نوكي ليقو « مهضعب لوق وهو « ًالفن نوكي نأ ةفينح

 ال ةفينح يبأ دنعو « اًمنآ روكذملا ةشئاع ثيدحل ءاضقلا يوني امهدنعف « ؟ءاضقلا يوني لهو

 بتك ءيشلا ىلع بجو اذإ هنأل ءاضق نوكي -مالسلا هيلع - يبنلا نع كلذ نأل ءاضقلا يوني

 فسوي يبأ نيب فالتخالا اغإو) :م ءاضقلاةين ىلإ ةجاح الف ًأدتبم اعوطت نوکی هریغ لعفو «هیلع

 نيتعكرلا نع يأ ( امهنع اهريخأتو ) :معبرألا دقت يف يأ ( اهيدقت يف-هللا اهمحر-دمحمو
 يبأ عم ةفينح وبأ ركذ « طيحملا» يفو « دمحم دنع ريخأتلاو دمحمو فسوي يبأ دنع ميدقتلاف

 وه « مالسإلا خيش طوسبم » يفو « راتخملا وه فسوي يبأ لوق «يقانغسلا ىواتف» يف « فسوي

 ناتعكرلاف هيف عقيام ربتعي دمحمو « لحما ربتعي . فسويابأ نإف روكذملا ةشئاع ثيدحل حصألا

 مدقتملا ضرفلا عبرألا ىلعاهمدقتل نيتعكرلا لبق عبرألا نأ دمحملو « نامدقيف امهلحم يف

 ةنس ىلص ولو «ةصالخلا» يفو « ةنسلا ىلع رذعتي ملو رهظلا ىلع ميدقتلا رذعت دقو «امهيلع

 وأ ةمقل لكأب امأ ةنسلا ديعي هنإف « لكألاو ءارشلاو عيبلاب لغتشا مث رهظلا لبق عبرألا وأ رجفلا

 لبق هباوث نم صقنأ هباوث نكلو ديعي ال ليق «يشاترمتلا عماج» يف ركذو « ةنسلا لطبت ال ةبرش
 .ديعي ال هنأ رهاظلا : يلالجلا لاق ‹ ملكتلا

 ةنس لثم رجفلا ةنس سيل ينعي :ش ( ىلاعت هللا ءاش نإ نيبن ام ىلع رجفلا ةنس كلذك الو ) :م

 ( ءادألاب دييقتلاو) :م نيتنسلا نيب قرفلا لصحف ضرفلا دعب اهؤادأ نكي ال رجفلا ةنس نأل «رهظلا
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 ةماع يف لضفألاو  ةالصلا يف مامإلا ناك اذإ دجسملا يف ةهاركلا ىلع لدي دجسملا باب دنع

 ال رجفلا اتعكر هتتاف اذإو :لاق.-مالسلا هيلع- يبنلا نع يورملا وه لزنملا لفاونلاو نتسلا

 ‹ حبصلا دعب هوركم وهو اًقلطم ًالفن ىقبي هنأل «‹ سمشلا عولط لبق امهيضقي

 يف ةهاركلا ىلع لدي دجسلملا باب دنع ) :م رجفلا يتعكر ءادأب نسحلا نب دمحم دييقت يأ :ش

 مامإلا ةفلاخمل :ش ( ةالصلا يف مامإلا ناك اذإ دجسملا يف ) :م امهايإ هئادأ ةهارك ىلع يأ :ش (دجسملا

 . اًنايع

 اهتماقإ لفاونلاو نتسلا رثكأ يف لضفألا يأ :ش ( لزنملا لفاونلاو ننسلا ةماع يف لضفألاو ) :م

 يف لاق اغإو « . لضفألا هلوقل اربخ عقي نأ حصي ال لزنلا ظفل نأل اذكه انردق اغإإو « لزنملا يف

 يف برخملا دعب نيتعكرلاو رهظلا دعب نيتعكرلا يلصي اولاق خياشملا ضعب نأ ىلع اهيبنت ننسلا ةماع

 يأ :ش (- مالسلا هيلع- يبنلا نع يورملاو) :م ؛طيحملا »يف لاق . تيبلا يف امهاوس امو دجسملا

 مالسلا هيلع هللا لوسر زجتحا : لاق -هنع هللا يضر -تباث نب ديز نع ملسمو يراخبلا ىور

 يف ءرملا ةالص ريخ نإف ةبوتكملا الإ مكتويب يف ةالصلاب مكيلعف هرخآ يفو ٠ ثيدحلا . . ةرجح
 يف ءرملا ةالص» : دواد يبأ ظفلو ًارصتخم يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأ جرخآو « ةبوتكملا الإ هتيب

 . لاق هب «ةبوتكم ا الإ اذه يدجسم يف هتالص نم لضفأ هتيب

 هاوس اميف ةالص نم لضفأ اذه يدجسم يف ةالص »: -مالسلا هيلع- هلوق اذه ضراعي :تلق نإف

 لدي اذه يدجسم يف ةضورفم ةالص يأ ضرفلا ىلعاذه لمتحي : تلق .« مارحلا دجسلملا الإ

 اهنايتإب سأب ال ضئارفلا دعب نتسلاو «ةريخذلا» يفو « ثيدحلا . . ءرملا ةالص دواد يبأ ظفل ىلع

 ناكملا نع ىحنتي مامإلاو نيتوطخ وأ ةوطخ هنع ىحنتي نأ ىلوألاو ءةالصلا ناكم يف دجسملا يف

 دجسملا يف برغملا لجرلا ىلص اذإ : «ريغصلا عماجلا »يفو « ةلاحم ال ةضيرفلا هيف يلصي يذلا

 هتيب يف لجرلا ةالص ريخألاو « دجسملا يف اهالص ةنسلا نع لغتشي نأ هتيب ىلإ عجري نأ فاخو

 يف برخغملا دنع نيتعكرو رهظلا دعب نيتعكرلاب يتأي «يواحطلل راثآلا حرش» يفو «ةبوتكملا الإ
 يف عوطتلا لوقي ضعبلاو «ضعبلا لوق وهو دجسملا يف يلصي نأ يغبني ال امهاوس امو دجسم ا

 نإو ءاشعلاو برخملاو رهظلا نم غرف نم نأ : يناولحلا ركذو « نسحأ تيبلا يفو نسح دجسللا

 . هتيب يف ءاش نإو دجسملا يف ةنسلا ىلص ءاش

 عولط لبق امهيضقي ال رجفلا اتعكر هتتاف اذإو ) :م «ريغصلا عماجلا» يف دمحم يأ :ش ( لاق ) :م

 يلصي نأ دعب هوركم لفنتلا يأ :ش ( رجفلا ةالص دعبو هوركم وهو اًقلطم ًالفن ىقبي هنأل ؛سمشلا

 امهدحأ نالوق ةبتارلا ةنسلا ءاضق يف« بذهملا حرش» يف يوونلا لاقو . هنايب رم امل رجفلا ضرف

 ءًادبأ يضقي ديدجلا وهو يناثلاو « دجسملا ةيحتو ءاقستسالاو فوسكلاك يضقي ال ميدقلا وهو

 ليللا يف تتاف نإو ‹ سمشلا برغت ملام ىضقي راهنلا يف تتاف نإ نويناسارخلا هاكح لوق يفو
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 لاقو . - هللا همحر - فسوي يبأو ٠ - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع اهعافترا دعب الو : لاق

 دعب امهاضق - مالسلا هيلع- هنأل ؛ لاوزلا تقو ىلإ امهيضقي نأ يلإ بحأ :-هللا همحر -دمحم

 ‹ سيرعتلا ةليل ةادغ سمشلا عافترا

 نبا لاق «ينغملا» يفو . ًادبأ عيمحجلا ءاضق ناسحتسا حيحصلاو : لاق . رجفلا علطي ملام يضقي

 ىدحإ وهو يهنلا تاقوأ الخ ام اهلك تاقوألا يف ننسلا نم امهريغو رجفلا اتعكر يضقي دماح

 نبا لاق . ىحضلا تقو ىلإ ىضقت رجففلا اتعكر لاق هنأ هنعو « دمحأ نع نيتياورلا

 . حصأ لوألاو : ةمادق

 سمشلا عافترا دعب ًاضيأ يضقي الو يأ :ش ( اهعافترا دعب الو ) :م فنصملا يأ :ش ( لاق ) :م

 لاق :ش ( لاوزلا تقو ىلإ امهيضقي نأ يلإ بحأ دمحم لاقو ‹ فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ) :م

 مل نإو يضقي نأ يلإ بحأ : لوقي دمحم نإف ‹ مهنيب فالخ ال امهعبات نمو يلضفلاو يناولحلا

 نم خياشملا نمو . هب سأب الف لعف نإو « يضقي نأ هيلع سيل نالوقي امهو «هيلع ءيش الف لعفي
 - هنأل ) :م «طيحملا »يف اذك ةنس وأ أدتبم الفن نوكي ىضق ول هنأ يف فالخلا لاقو « فالخلا ققح

 نم ةعامج نع يور ثيدحلا اذه :ش ( سيرعتلا ةليل ةادغ سمشلا عافترا دعب امهاضق -مالسلا هيلع

 دوعسم نباو سنأو لالبو معطم نبا ريبجو نيصح نب نارمعو رمخم وذو ةداتق وبأ ةباحصلا

 . مهنع هللا يضر- ةريره وبأو يلولسلا ةعيبر نب كلامو سابع نباو يرمضلا ةيمأ نب ورمعو

 ¢ «هننس» یف دواد یب دنع یشبحلا رمخم یذ ثیدحو ¢ ملسم دنع ةداتق يبأ ثيدحف

 معطم نب ريبج ثيدحو « "ةيزخ نباو مكاحلاو اًضيأ دواد يبأ دنع نيصح نب نارمع ثيدحو
 دنع سنا ثيدحو «« هدنسم يف رازبلاو «همجعم» يف يناربطلا دنع لالب ثيدحو « يئاسنلا دنع

 ورمع ثيدحو ٠« تافصلاو ءامسألا» باتك يف يقهيبلا دنع دوعسم نبا ثيدحو "اًضيأ رازبلا
 يبأ ثيدحو « “يئاسنلا دنع ةعيبر نب كلام ثيدحو « رازبلا دنع سابع نبا ثيدحو ةيمأ نبا

 ىتح ظقيتسن ملف مالسلا هيلع يبنلا عم انسرع : لاق ةريره يبأ نع مزاح يبأ نع ملسم دنع ةريره

 هيف انرضح لزنم اذه نإف « هتلحار سأرب ناسنإ لك ذخأيل» :مالسلا هيلع يبنلا لاقف سمشلا تعلط

 ةادغلا ىلصف ةالصلا تميقأ مث نيتدجس ىلص مث اضوتف ءاملاب اعد مث « انلعفف : لاق ««ناطيشلا

 هدانسإو . اعوفرم يشبحلا رمخم يذ نع حيلص نب ديزي ينثدح نامشع نب زیرح نع )٤۲۷( دواد وب هاور (۱)

 : لاق نم لوق ىلعو . نارمع نم نسحلا عامس فالح هيفو ةيحد نب نارمع نع نسحلا نع )٤١١( دواد وبأ (۲)

 . لعفي ملانه وهو سلدم هنأل عامسلاب هحيرصت مزلي هنآ الإ هنم عمس هنإ

 نب دمحم هنع ىورو يبعشلا نع ىورو رمع وبأ ةبتع هيفو رازبلا هاور : )١/ ۳۲١( عمجملا يف يمشيهلا لاق (۳)

 . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو هركذ نم دجأ ملو يدسألا نسحلا

 . اعوفرم هيبأ نع مرم يبأ نب ديزي نع بئاسلا نب ءاطع نع صوحألا يبأ نع )١ ٠٠( يئاسنلا هاور : حیحص )٤(
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 امهئاضق يف ذرو ثيدحلاو «بجاولاب ءاضقلا صاصتخال ىضقت ال نأ ةنسلا يف لصألا نأ امهلو

 ىلإ هدحو وأ ةعامحلاب يلصي وهو « هل اعبت ىضقت اغإو ‹«لصألا ىلع هاور ام يقبف ضرفلل اعبت
 دعب ىضقت الف اهاوس ننسلا رئاس امأو - هللا مهمحر- خياشملا فالتخا هدعب اميفو « لاوزلا تقو

 ‹« ضرفلل اًعبت اهئاضق يف -هللا مهمحر- خياشملا فلتخاو ءاهدحو تقولا

 . ربيخ ةوزغ نم -مالسلا هيلع -يبنلا لفق نيح تناك سيرعتلا ةليلو «؟ليللا رخآ يف سيرعتلاو

 . رجفلا يتعكر يأ - نيتدجس ىلص مث - هلوق
 صاصتخال ىضقت ال نأ ةنسلا يف لصألا نأ ) :م دمحمو ةفينح يبأل يأ :ش ( امهلو ) :م

 اعبت ام ھئاضق يف درو ثيدحلاو ) :م رمألاب بجاولا لثم ميلست ءاضقلا نأل :ش ( بجاولاب ءاضقلا

 :م اهئاضقب انلق اعبت اهئاضقب درو امل هنأ هريدقت سيرعتلا ةليل ثيدح نع باوج اذه :ش ( ضرفلل

 :م ةنسلا يآ: ش (ىضقت اغنإو ) :م قافتالاب لاوزلا بوجو مدع وهو :ش ( لصألا ىلع هاورام يقبف)

 وأ) :م ةعامجلاب يلصي هنآ لاحلاو يآ:ش ( ةعامحجلاب يلصي وهو ) :م ضرفلل يأ :ش ( هل اَّعبت )

 وأ ةعامجلا عم ءاضقلا تقو ءاهتنا دارأ :ش ( لاوزلا تقو ىلإ ) :م هدحو يلصي وأ يأ :ش (هدحو

 ىضق ناك ءاوس ضرفلل اعبت ىضقت رجفلا ةنس نأ هحيضوت « سمشلا لاوز تقو ىلإ ًادرفنم ناك
 ءيجي نيأ نم تلق « حضاو همالكو انه اه لمكألا لاقو . هدحو هاضق وأ ةعامحجلاب ضرفلا

 ؟ دوصقملا وه امك فنصللا مالك حرشي مل نإ حوضولا

 «رهنلا ءاروام خياشم يأ :ش ( خياشملا فالتخا ) :م لاوزلا دعب اميفو يأ:ش ( هدعب اميفو ) :م

 يف يعفاشلا لاق هبو اًعبت ىضقت مهضعب لاقف « ضرفلل اًعبت رجفلا ةنس ىضقت له هنأ يف اوفلتخاف
 لاوزلا دعب ةنسلا ىضقت ال «طيحملا» يفو . ةدوصقم الو اًَعبت الإ ىضقت ال مهضعب لاقو « لوق

 دعب ىضقي ال «يكسرولا نيدلا ردب عماج» يفو « فالخ ركذ ريغ نم ضرفلا عم ركذت نإو
 . رخآ هيلع ساقي الف لمجم تقو يف ءاضقلاب تءاج ةنسلا نأل « لاوزلا

 ريمضب امهاوس خسنلا ضعب يفو « رجفلا ةنس ىوس يأ :ش ( اهاوس ننسلا رئاس امأو ) :م

 . ةيضرفلا نودب تناك اذإ يأ :ش ( اهدحو تقولا دعب ىضقت الف ) :م رجفلا يتعكر ىوس يأ ةينثتلا

 مهضعب لاقف :ش ( ضرفلل اًعبت ) :م ننسلا ءاضق يف يأ :ش ( اهئاضق يف خياشملا فلتخاو ) :م

 ال امك اًعبت اهيضقي ال مهضعب لاقو . ًادصق تبثي الو اًتمض تبثي ءيش نم مك هنأل اعبت اهيضقي

 ىوسام « رحبلا رصتخم» يفو . بجاولاب ءاضقلا صاصتخال ‹ حصألا وهو ةدوصقم اهيضقي

 دنع يضقي ضرفلا عم تتافاذإو اندنع ىضقيال اهدحو تتافاذإ ننسلا نم رجفلا يتعكر

 رهظلاو رجفلا ةنس كرتب سأب ال ليق مث ٠ يضقي ال نييناسارخلا دنعو « ةماقإلاو ناذألاك نييقارعلا

 « ةنس نوكي ال اهنودبو ةعامجل اب ىلص اذإ الإ اهب تأي مل -مالسلا هيلع- هنأل هدحو ىلص اذإ

 ال لوق يف نالوق يعفاشللو « ةبجاولاك ةروكذملا ةنسلا نأل « لاح لكب اهكرت زوجي ال ليقو
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 همحر- دمحم لاقو ‹ ةعامجب رهظلا لصي مل هنإف ثالثلا كردي ملو ةعكر رهظلا نم كردأ نمو

 ةعامجلا باوث ازرحم راصف هكردأ دقف ءيشلا رخآ كردأ نم نأل ؛ ةعامحلا لضف كردأ دق : - هللا

 ال هنيمي يف ثنحي الو ةعامجلا كردي ال هنيمي يف هب ثنحي اذهلو « ةقيقح ةعامجلاب اهلصي مل هنكل

 . ةعامجلاب رهظلا يلصي

 نع ةياورو ينزملا رايتخا وه ضئارفلاك يضقي لوق يفو « ةياور يف دمحأو كلام لاق هبو يضقي
 ۰ ٠ ٠ ۰ . دمحأ

 ةعكر مامإلا اهيلصي يتلا رهظلا ةالص نم كرد نم يأ :ش ( ةمكر رهظلا نم كردأ نمو ) :م

 مل) م كردملا اذه نإف يأ :ش ( هنإف ) :م تاعكر ثالث يأ :ش ( ثالفلا كردي ملو ) :م ةدحاو

 عماجلا» يف اهركذ ىرحأ ةلأسم يف مكحلا نايبل ةلأسملا هذه ركذ :ش ( ةعامج يف رهظلا لصي

 ال طقف مامإلا عم ةعكر كردأف « رح يدبعف مامإلا عم رهظلا تيلص نإ: لاق لجر «ريبكلا

 نأل ء ًادرفنم رهظلا نم اًئالث ىلص دقو مامإلا عم رهظلا ىلص نوكي نأ هنح طرش نأل ثنحي

 رجلا تاوفب امودعم ربتعي ىمسملا نأل اذهو ثنحلا طرش دجوي ملف ادرفنم ىضقي اميف قوبسلا

 تاوفل اضيأ ثنحي مل ةدحاولا هتتافو مامإلا عم اًنالث كردأ ول اذه ىلعو « تابثإلا ماقم يفو

 ةدحاولا كاردإب ثنحي مامإلا عم رهظلا كردأ نإ رح هدبع لاق ولو « حيحصلا وهو ىمسملا ضعب
 ةدعقلا كاردإب ققحتي هنم ءزج رخآ ىلإ لوصولا وه ءىشلا كاردإ نأل « اًضيأ ةدعقلا كاردإيو هعم

 دقف رجفلا نم ةعكر كردأ نم -مالسلا هيلع- هلوق هديؤي ةعامح لاب رهظلا كاردإ ةعكرلا نع ًالضف

 . رجفلا كردأ

 ةعامجلا لضف كاردإب دمحم لوق صحخ اغنإ :ش ( ةعامجلا لضف كردأ نمو : دمحم لاقو ) :م

 مامإللا كردم نأ لوق ىلع تدرو ةهبشلا نأل اًضيأ هيبحاص دنع « ةعامجلا باوث كردي ناك نإو

 كردي ال نأ هلوق ىضتقم ناكف اعبرأ اهمتيف ةعامجلل اكردم نوكي ال ةعمجل ا ةالص يف دهشتلا يف

 دمحم لاق هلوقب مهولا كلذ لازأف ةعمحجلا يف امك لقألل كردم هنأل ةلأسملا هذه يف ةعامجل ا ةليضف

 لاقو .اًقنآ اهانركذ دقو «ريبكلا عماجلا» ةلأسم ةلأسملا هذه لصأو « ةعامجملا لضف كردأ دق

 رهظلا ةالص يف امهلوق انه ركذ مث عوضوملا داتا دنع نوكي امنإ فالتخالا : تلق نإف : يقانغسلا

 ققحتي الف عضولا يف نارياغتم امهو ةعامحلا لضف كاردإ يف دمحم لوقو « ةعامج يف يأ

 مهنإف مهنيب اميف فالتخالا نايبل ال دمحم ركذ صيصخت نأ باوجلا لصاحو « كلذب فالتخالا

 لوق صحخ انإو « ةعامجلا لضف كردأ هنأو ةعامج يف رهظلا لصي مل هنأ وهو نيعضوملا يف اوقفتا

 ًازرحم راصف هكردأ دقف ءيشلا رخآ كردأ نم نأل ) :م . ًازرحت هانركذ دقو هلوق ىلع درت ةهبشب دمحم

 هل لصحي هنكل رهاظ ةعامجل اب هتالص مدع :ش ( ةقيقح ةعامحجلاب اهلصي مل هنكل « ةعامحجلا باوث

 الو ةعامجلا كردي ال هنيمي يف هب ثنحي ) :م قافتالاب كلذ ىلع عم دعي :ش ( اذهلو ) :م ةعامحجلا باوث

 هلوق هيلع لدي يذلا كاردإ ىلإ عجري هب يف ريمضلا :ش ( ةعامحجلاب رهظلا كردي ال هنيمي يف ثنحي
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 هدارمو « تقولا يف ماد ام هل ادب ام ةبوتكملا لبق عوطتي نأب سأب الف هيف ىلص دق دجسم ىتأ نمو

 امهل نأل ؛ رجفلاو رهظلا ةنس ريغ ىف اذه :ليق «هكرت قيض هيف ناك نإو «ةعس تقولا يف ناك اذإ

 ‹ « ليخلا مكتدرط ولو امهولص » رجفلا ةنس يف :-مالسلا هيلع- لاق «ةيزم ةدايز

 كردأ اذإ هنأ انبهذمك رهاظلا ىف ىعفاشلا بهذمو « بيرق نع امهانيب دق ناتروص امهو « كردأ

 . ةعكرلا نود اميف هكردأ اذإ لاني ال هباحصأ ضعب دنعو « ةعامجلا لضف لاني دهشتلا يف مامإلا

 ةعامجلا هتتاف لجرلا ناكو ةعامجل اب هيف هلهأ ىلص يأ :ش ( هيف ىلص دق دجسم ىتأ نمو ) :م

 يف ماد ام) :م عوطتلا نم دارأ ام ينعي رهظ ام يأ :ش ( هل ادب ام ةبوتكملا لبق عوطتي نأب سأب الف ) :م

 »يف هلوقب نسحلا نب دمحم دارم يأ :ش ( هدارمو ) :م ةالصلا هذه تقو يف يأ :ش ( تقولا

 نيسلا حتفب :ش ( ةعس تقولا يف ناك اذإ ) :م ةبوتكم ا لبق عوطتي نأب سأب ال «ريغصلا عماجلا

 ‹ عوطتلا كرت يأ :ش ( هكرت قيض ):م تقولا يف يأ :ش ( هيف ناك نإو ) :م عاستا ينعي نيعلاو
 هب لغتشا ام -مالسلا هيلع- هنأ امل ةبوتكملا لبق عوطتي ال هنأ يرصبلا نسحلاو يروثلا نع يورو

 . ةعامجلاب ىلص اذإ

 ال - هللا همحر - دمحم لوق ىلإ اذهب راشأ:ش ( رجفلاو رهظلا ةنس ريغ يف اذه :ليق ) :م

 . سأب
 عوطتلا نود ءاشعلاو رصعلا لبق عوطتلا عوطتي نأب سأب ال دمحم لوق خياشملا ضعب لاق

 ةدايز يأ ( ةيزم هدايز ) :م رجفلا ةنسلو رهظلا ةنسل يأ :ش ( امهل نأل ) :م رهظلاو رجفلا لبق

 رجفلا ةنس يف -مالسلاو ةالصلا هيلع- لاق ) :م هلوقب كلذ نيبو رجألا ةدايزو « لضفلاب ةيص وصخ

 لاق : لاق ةريره يبأ نع «هننس» يف دواد وبأ ثيدحلا اذه جرخأ :ش ( لیلا مکتدرط نِإو امهولص

 . «لیخلا مکتدرط نإو امهوعدت ال» : هللا لوسر

 هنم ةدهاعم دشأ يب هللا لوسر تيأر ام : تلاق- اهنع هللا يضر- ةشئاع نع ملسم جرخأو

 . «رجفلا لبق نيتعكرلا ىلع

 ةحص الو رضح الو رفس يف رجفلا ةالص لبق نيتعكرلا كرت هرأ مل»: اهنع يناربطلا جرخأو

 هللا لوسر تعمس : لاق رمع نبا نعا هدنسم» يف يلصوملا ىلعي وبأ جرخأو . "“ مقس الو

 . "ودعلا سبح ليخلا نم دارملاو « بئاغرلا امهيف نإف رجفلا ىتعكر اوكرتت ال »: لوقي

 فرعي ال لوهجم اذه ناليس نباو . اعوفرم ةريره يبأ نع ناليس نبا نع ديز نبا نع (۱۲۹۸) دواد وبا هاور (۱)

 . هيف ملكتم وهو ديز نبا نع يوارلا قاحسإ نب نمحرلا دبع هيفو

 . اعوفرم هيبأ نع نايبظ يبأ نب سوباق نع لاهنملا نب ةبده نع يناربطلا هاور (۲)

 . فيعض وهو ميلس يبأ نب ثيل هدانسإ يف (۳)



 هنأل ؛ عيمحجلا يف اذه :ليقو . « يتعافش هلت مل رهظلا لبق عبرألا كرت نم» : ىرخألا يف لاقو

 ةبظاوملا نود ةنس الو «ةعامحل اب تابوتكملا ءادأ دنع اهيلع بظاو -مالسلا هيلع-

 هلنت مل رهظلا لبق عبرألا كرت نم ) :م رهظلا ةنس يف يبنلا لاق يأ :ش ( ىرخألا يف لاقو ) :م

 هلاح نايب ىلإ اوضرعتي ملو اذه اوركذ حارشلا نم بجعلاو « لصأ هل سيل اذه :ش ( يتعافش

 لوألا نم ىوقأ عبرألا ةداكو ىلع هتلالدو « ميظعديعواذهو : لمكألا لاقو .هنعاوتكسو

 فيك تبثي مل يذلاو « -مالسلا هيلع -يبنلا نع حص اذإ« لوألا نم ىوقأ نوكي معن : تلق

 يذمرتلاو دواد وبأ یورو ءامهريغو ملسمو يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا نم ىوقأ نوكي

 ىلع ظفاح نم»: ةا هللا لوسر لاق -مالسلا هيلع- يبنلا ةجوز ةبيبح مأ نع ةجام نباو يئاسنلاو

 نع بويأ يبأ نعاّضيأ دواد وبا یورو < ٤ رانلا ىلع مرح اهدعب عبرأو رهظلا لبق تاعكر عبرأ
 . «ءامسلا باوبأ نهل حتفت ميلست ههيف سيل رهظلا لبق عبرأ :١ لاق -مالسلا هيلع- يبنلا

 ثيللا يبأ رايتخا لوقلا اذهو - عوطتي نأب سآب ال - دمحم لوق يأ :ش (اذه ليقو ) :م

 نيبو عوطتي نأ نيب رايخلا يلصمللو « ننسلا عيمج يف ماع يأ :ش ( عيمجلا يف ) :م «هعماج »يف

 ءادأ دنع ةبوتكم لا لبق ننسلا ىلع -مالسلا هيلع- يبنلا ةبظاومب الإ تبثت ال ةنسلا نأل عوطتي ال نأ

 ىلع يأ:ش ( اهيلع بظاو -مالسلا هيلع- هنأل ) :م هلوقباذه ىلإ راشأو « ةعامجلاب تابوتكملا

 نميف ريدقتلا نأل ةيقبتم ةعامجلا انتلأسم يف انه اهو:ش ( ةعامجلاب تابوتكملا ءادأ دنع ) :م نتسلا

 نم ةريخ يف نوكيف اًقلطم ًالفن يقبف « ةنس ةنسلا نايتإ هقح يف نوكي الف هيف يلص دق ًادجسم ىتأ

 ال ) :م ننسلا ىلع يأ :ش (اهيلع بظاو مالسلا هيلع هنأل) : م هلوقب اذه ىلإ راشأو « هكرتو هنايتإ

 نم ايش كرت-مالسلا هيلع- هنأ وري ملو « ثيداحألا نم فورعم اذه :ش ( ةبظاوملا نود ةنس

 امهاضقو رجفلا يتعكرو رصعلا دعب امهاضقو رهظلا دعب نيتعكرلا الإ لفاونلا يف ةروكذملا ةياورلا

 . سمشلا عولط دعب ضرفلا عم

 اذإ ناسنإلاو عوطتلا ركذ انإو « باتكلا يف ننسلا ركذي ملآدمحم نإ : ناخ يضاق لاقو

 ‹ حصأ لوألاو « يخركلا نسحلا يبأ لوق وهو « اهكرت ءاش نإو ننسلاب ىتأ ءاش نإ هدحو ىلص

 يف نكي ناصقن ربل تعرش ةبوتكملا دعب ةنسلا ذإ اهلك لاوحألا يف اهكرتي الف طوحآ هب ذخألاو

 هيلع بتكي ملام كرت يف ينعطي مل اذإ : لوقي هنأل يلصملا نع ناطيشلا عمط عطقي اهلبقو ضرفلا

 نأل ‹ تقولا توف فاح اذإ الإ « جوحأ كلذ ىلإ درفنملاو هيلع بتك ام كرت يف ينعيطي فيكف

 ةه هلوقل ىقبتي ال عيمجلا كرت زاوج دري مل ول «يشاوحلا» يفو . بجاو هتقو يف ضرفلا ءادأ

 ىلص ءاوس تباث ءاشعلاو رصعلا ةنسك تابثإلاو كرتلا نيب رايتخالا نأل « ةدئاف هيف ىلص

 ةبيبح مأ يتخأ تعمس : لاق نايفس يبأ نب ةسبنع نع )٤۲۸( يذمرتلا « (۱۲۹۹) دواد وب هاور : حیحص (۱)

 . هرکذف
 . هجيرخت مدقت : فيعض ة(۲)



 «تقولا توف فاخ اذإ الإ ضئارفلل تالمكم اهنوكل يأ اهلك لاوحألا يف اهك رتي ال نأ ىلوألاو

 ةعكرلا كلتل اًكردم ريصي ال هسأر مامإلا عفر ىتح فقوو ربكف هعوكر يف مامإلا ىلإ ىهتنا نمو

 وه طرشلا نأ انلو « مايقلا مكح هل اميف مامإلا كردأ : لوقي وهو -هللا همحر- رفزل اًقالخ

 عوكر لا يف الو مايقلا يف ال دجوي ملو ةالصلا لاعفأ يف ةكراشملا

 ملو دارفنالا ةلاح رهظلاو رجفلا ةنس كرت زاج عيمجلا يف اذهب ديرأ اذإ امأو .ًادرفنم وأ ةعامحلاب

 . هيف ىلص دق - هلوق ةدئاف رهظت ذئنيحف ةعامحجل اب اهئادأ دنع كرتلا رايتخا تبثي

 كرتي ال نأ ىلوألا يأ فنصملا رايتخا اذه :ش ( اهلك لاوحألا يف اهكرتي ال نأ ىلوألاو ) :م

 وأ اًميقم وأًادرفنم وأ ةعامجل اب ايدؤم ناك ءاوس « اهلك لاوحألا عيمج يف اهلك بتاورلا ناسلا
 نم صقن ال تالمكم ةبتارلا ننسلا نوكل يأ :ش ( ضئارفلل تالمكم اهنوكل يأ) :م ًارفاسم

 ىلإ هراقتفال اهيلإ جوحأ هنأل « درفنملا قح يف اًصوصحخ « اهيف عقي ناصقنلا ربجو ضئارفلا
 فاخ اذإ ) :م اهكرتي نأ ىلوألا ينعي - ىلوألاو - هلوق نم ءانثتسا:ش ( الإ ) :م باوثلا ليمكت

 . هقيضل تقولا هتوفي ةنسلاب لغتشا اذإ هنإف :ش ( تقولا توف

 ( ربكف ) :م اعكار مامإلا نوك لاح هيلإ لصو يأ :ش ( هعوكر يف مامإلا ىلإ ىهتنا نمو ) :م

 ال هسأر مامإلا عفر ىتح ) :م ال وأ عوكرلا نم نكت ءاوس عكري ملو :ش ( فقوو ) :م حاتتفالل :ش

 ىتح هعم عكري ملو ربكي مئاق وهو هيلإ ىهتنا اذإ هنأل عوكرلاب ديق :ش ( ةعكرلا كلتل اكردم ريصي

 دعب ةموقلا ىلإ ىهتنا اذإو . عامجإلاب ةعكرلا كردي هنأ عكر مث عوكرلا نم هسأر مامإلا عفر
 . يعفاشلا لاق انلق ابو « عامجإلاب ةعكرلا كلتل اكردم نوكي ال عوكرلا

 ىليل يبأ نباو يروثلا لاق هبو « ةعكرلا كلتل اكردم ريصي لوقي هنإف :ش ( رفزل اًقالخ ) :م

 عوكرلا وهو ( مايقلا مكح هل اميف مامإلا كردآ لوقي ) :م رفز يأ :ش ( وه و) :م كرابملا نب هللا دبعو

 ‹ دعاقلا نم مئاقلا زاتمي هب يذلا لفسألا فصنلا ءاوتسا دوجول مايقلا هبشي عوكرلا نأل اذهو <

 . اكردم راص عوكرلا يف هكراش ول اذهلو « اًضيأ دعاقلا يف دوجوم ىلعألا فصنلا ءاوتسا نأل

 يف ةكرش الو « ةكرش ءادتقالا نأل :ش ( ةالصلا لاعفأ يف ةكراشملا وه طرشلا نأ انلو ) :م

 :م عوكرلا سنج نم سيل هنأل :ش ( مايقلا يف ال دجوي ملو ):م لعفلا يف ةكرشلا امنإو « مارحإلا

 يف ءاج:تلق نإف . ةعكرلا كلتل اكردم ريصي الف مايقلا سنج نم سيل هنأل :ش ( عوكرلا يف الو)

 هنأ عم « عوكرلا يف ديعلا تاريبكتب يتأي اذهلو « هكردأ دقف عوكرلا يف مامإلا كردأ نم ثيدحلا

 ةالصلا ىلإ متئج اذإ»: لاق -مالسلا هيلع -هنأ دواد وبأ ىور : تلق . مايقلا ةقيقح يف اهب ىتؤي

 اذإ هنأ هرهاظو . «ةالصلا كردأ دقف ةعكرلا كردأ نمو « اًنيش اهودعت الو اودجساف دوجس نحنو

 اعكار مامإلا تكردأ اذإ : لاق هنأ -امهنع هللا يضر- رمع نبا نعو . هب تأي ملاذهو عوكرلاب ىت

 . ةعكرلا كلت كتتاف دقف عكرت نأ لبق عفر نإو « ةعكرلا تكردأ دقف هسأر عفري نأ لبق تعكرف
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 ىتأ ام نأل هئزجي ال : - هللا همحر- رفز لاقو ءزاج هيف مامإلا هكردأف همامإ لبق يدتقملا عكر ولو

 يف امك دحاو ءزج يف ةكراشملا وه طرشلا نأ انلو ءهيلع هينبي ام اذكف هب دعم ريغ مامإلا لبق هب

 . ملعأ هللاو . لوألا فرطلا

 كلت يف ال ةالصلا كلت يف كردأ هنأ هانعم نأ هتحص ريدقت ىلع ثيدحلا نع باوجلاو

 يف مامإلا كردأ «ةصالخلا» يفو « اقرتفاف مايقلا يف ةكراشملا ثيدحو هب دهشتملا يفو <« ةعكرلا

 ال هعوکر يف عقو - ربكأ -و « همايق يف ناك - ربكأ هللا - هلوق نأ الإ ‹ ربكأ هللا لاقف عوكرلا

 كلامو انخياشم ضعب لاقف عكار مامإلاو دجسملا لخد يبوبحملا لاقو . ةالصلا يف اعراش نوكي

 يضر- ةركب وب هلعف امك « عوكرلا هتوفي الثل فصلاب قحتلي ىتح يشي مث عكريو ربكي نأ يغبني
 انخياشم رثكأو ةمئألا سمش لاقو . دعت الو اًصرح هللا كداز -مالسلا هيلع- لاقف «-هنع هللا

 نإ :دمحأ لاقو . يعفاشلا لاق هبو « ةالصلا يف يشملا ىلإ اجاتحم نوكي اليكل ربكي ال هنأ ىلع
 راتخا نمف ‹لطبت تایلاوتم تاوطخ ثالث یشم ول اندنعو « هتالص تلطب ېشمو يهنلاب ملع

 لوقلا راتخا نمو « ةلاحلا هذه ىلإ ءىجملارخؤتال «دعتال» هلوق ىنعي : لاق لوألا لوقلا

 ىف يشملاو فصلاب لاصتالا لبق ريبكتلا وهو « عنصلا اذه لشم ىلإ دعت ال هانعم لاق «يناثلا
 . اًحابم ةالصلا يف لمعلا ناك تقو يف ناك كلذ نأل ةداعإلاب هرمأي مل اغنإو « عوكرلا

 وأ ‹ عكر مث اًمئاق عوكرلا يف مامإلا كردأ « هتالص يف يبالخلا ركذ «يشاترمتلا عماج» يفو

 ىلإ ناك نإ ليق عفرلا يف هكراش ول : ليقو « اهب دتعا عفرلا يف مامإلا عرشو طاطحنالا يف عرش
 نعو . لق نإو اًمئاق ميقتسي نأ لبق ةكراشملا تدجو اذإ دتعي هنأ حصألاو « دتعي ال برقأ مايقلا

 برقأ مايقلا ىلإ ناك نإ «لزاونلا »يفو « هزجي مل ربك ىتح مايقلا متي ملف اعرش ماق فسوي يبأ
 لغتشا ول هنأ ملعي وهو عوكرلا يف مامإلا كردأ [ نإو] زوجي ال برقأ عوكرلا ىلإ ناك نإو « زاج
 فلخ ىلإ توفي عوكرلا نأل ينثي : مهضعب لاق هتوفي هنأ ملع نإو ٠ ينثي عوكرلا هتوفي ال ءانثلاب

 ربكي عوكرلا ريغ يف مامإلا كردأ اذإو ينثي ال : مهضعب لاقو .ًالصأ هتوفي ءاش نإو « ءاضقلا وهو

 . ناك ةلاح يأ يف مامإلا عباتي مث ينثي و حاتتفالل

 :م ةثالثلا لاق هبو:ش (زاج عوكرلا يف يأ هيف مامإلا هكردأف ماسإلا لبق يدتقملا عكر ولو ) :م

 ( هب دتعم ريغ مامإلا لبق هب یتآ ام نأل ) :م عوك ر لل دعي مل نإ ةالصلا يأ :ش (هئزحی ال :رفز لاقو)

 ام اذكف) :م «هيلع اوفلتخت الف هب متؤيل مامإلا لعج امغنإ» -مالسلا هيلع -لاق « هنع اعيرس هنوكل :ش

 « . دساف دسافلا ىلع ءانبلا نأل :ش ( هيلع هينبي

 م هيلع اًيناب ال ًاًئدتبم لعجف دجو دقو :ش ( دحاو ءزج يف ةكراشملا وه طرشلا نأ انلو ) :م

 هعم عكري هنأ وهو « لوألا فرطلا يف امك راص ينعي :ش ( ملعأ هللاو لوألا فرطلا يف امك)

 عفر ولام فالخب « ةيفاك امهيدحأ يف ةكرشلاو نيفرط عوكرلا نأل اذهو « مامإلا لبق هسأر عفريو
 . نيفرطلا نم ءيش يف ةكراشملل دجوي مل هنأل « مامإلا عوكر لبق عوكرلا اذه نم هسأر
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 ىون نإ هعم دجسف ايناث دجس هنأ نظي هسأر يدتقملا عفرف دوجسلا مامإلا لاطأ ول : عورف

 ةين ىغلتو ةعباتملا ناحجرل ةعباتملاو ةيناثلا ىون نإ اذكو « لوألا نع نوكي ةين هل نكي مل وأ لوألا

 هيفو « زاج اهيف مامإلا هكراش نإف « ةيناثلا نع تناك ريغ ال ةيناثلا ىون نإو ةفلاخملل ةيناثلا

 كردأ مث عوكرلا نم هسأر مامإلا عفر لبق يدتقملا دجس ول هنأ ةفينح يبأ نع يورو ‹ رفز فالخ

 ةيناثلا مامإلا دجسف هدوجس متم ا لاطأ نإو «هئزجي هنأ فسوي يبأ نعو « هئزجي ال اهيف مامإلا

 ال ىلوألا ىون نإو « ةيناثلا نع نوكي اًيناث دجس ىلوألا ةدجسلا يف مامإلا نأ نظو هسأر عفرف

 . ريغ

 تدسف ًادجاس وأ اعكار مامإلا نئمطي نأ لبق «مومأملا عفر نإ يفارقلل « ةريخذلا» يفو

 «مت دق دوجسلا وأ عوكرلا نأل ؛ عجري ال بهشأ نعو هنعو مامإلا عفر رظتني الو عجريو « هتالص

 حرش »يف . مامإلا موقيام ردقب مامإلا دعب يقبو عجري نونحس لاقو . ةالصلا يف ةدايز هراركتف

 هتالص لطبت ال هسأر عفري نآ لبق مامإلا هقحلو « دوجس وأ عوكرب مامإلا مدقت نإ يوونلل «بذهملا

 حيحصلا هجوأ ةثالث هيف دوعي لهو « هدمعت نإ لطبت فيعض ذاش هجو يفو ء ًاوهس وأ ناک ادمع

 هدمعت نإف « دوعلا ةمرح ثلاشلل « هموزل يناثلا هعم عكري مث « انباحصأ لوقل هدوع بابحتسا

 مل اًيهاس وأ ًالهاج ناک نِإو « هيرحتب اًلاع دمعت نإ هتالص تلطب نیتعک رب قبس نإو هتالص تلطب

 مايقلا يف دعب مامإلاو عفر نإو « مامإلا مالس دعب اهب يتأيف ةعكرلا كلتب دتعي ال نكل « لطبت
 لطبت امهدحأ « ناهجو هيفف دادتعالا يف اعمتجاف عوكرلا نم عفر مث مامإلا عكر ىتح فقوتف

 . صوصنملا حيحصلا وهو « [. . .] لطبت ال نكرب مدقتلا نأ يناثلاو « هتالص

 «لطبت هنأ نييناسارخلل هجو هيفو « حيحصلا ىلع لطبت ال دحاو نكرب فلخملا نأ لصاحلاو

 (ةريخذلا» يفاذك « دحاو دجسم يف ةعامجلا راركت اندنع هركي « تلطب نينكرب فلخت نإو

 يروثلاو يعازوألاو يتبلا نامثعو فوع نباو ةبالق وبأو ملسم لاق هبو امهريغو «يربولا»و
 ةهارك الف دجسملل بتار مامإ نكي ملاذإ: يوونلا لاقو . يعفاشلاو كلامو ثيللاو بويأو

 انبهذمف اًقورطم دجسملا سيلو بتار مامإ نكي ملاذإ امأو « عامجإلاب ةثلاثلاو ةيناثلا ةعامجلل

 ءاطعو دوعسم نبا لوق وهو دمحأل اًمالخ ًادارفأ هيف نولصيو هنذإ زيخب ةيناثلا ةعامحلا ةهارك

 . رذنملا نبا هراتخاو « ةيرهاظلاو يعخنلاو نسحلاو

 يبآ نع «ةريخذلا» يفو « دمحأ لوق لثم يعفاشلا بهذم لعج هريغو «طوسبملا» يفو
 سأب الف هله هيف ىلص امدعب نینثاب ًادحاو ىلص اذإ امأ ًاريثك موقلا ناک اذإ كلذ هركي هنأ فسوي

 يعادتلا ال ةيفخلا ليبس ىلع دجسملا يف ةياور ىف اولص اذإ راركتلاب اسأب ري مل هنأ دمحم نعو «هب

 نيعم مامإ هل سيلو موي قيرطلا ةعراق ىلع دجسملا ناك اذإ : هباتك يف يرودقلا لاقو « عامتجالاو

 ‹ هقحاودؤي مل اذإ ةداعإلا هلهألف ةعامج هلهأ ريغ هيف ىلص ولو «هيف ةعامجلا راركتب سأب الف
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 هيف ىلص ؛طوسبلا» يفو « ةعامج اولصي نأ مهريغل وأ هلهأ ةيقبل سيلف هلهأ ضعب هيف ىلص نإف
 هيف ىلص يذلا عضوملا ريغ يف ةعامج اولصي نأب سأب ال : فسوي وبأ لاق « مهرثكأ وأ هلهأ

 نأ نكييو هدجسم يف ةعامجلا هتتاف نإو هريغو يربولا نع هركذ « ةماقإو ناذأ ريغب ةعامحجلا

 ةعامجب ىلصف هريغ ىلإ بهذ ءاش نإو « هدحو هدجسم يف ىلص ءاش نإ رخآ دجسم يف اهكردي
 نسحلا لاقو . اهلضف ةدايزل ةعامحل اب يلصيف بهذي : ليقو ‹ ةعامحلا لضفو دجسملا قح ىعارف

 يف ىدارف اولص ةعامجل اب ةالصلا مهتتاف اذإ -مالسلا هيلع- هباحصأ ناك - هللا همحر- يرصبلا

 اولصو مامإلا باغ ولو « هدعب ىدارفاولص هدحو دجسملا مامإ ىلص ول كلام لاقو « دجسم

 . تديعأ الإو داعت ال هنذإب ناک نإ هریغب
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 تئاوفلا ءاضق باب
 اهركذ اذإ اهاضق ةالص هتتاف نمو

 ( تئاوفلا ءاضق باب ) :م

 ‹ توفي تاف نم ةتئاف عمج وهو تئاوفلا تاولصلا ءاضق مكح نايب يف باب اذه يأ:ش

 يف فرع امك ةزمه تبلقف ةدئاز فلأ دعب ءايلا تعقو تيضق نم هنأل ٠ ياضق هلصأ ءاضقلاو

 . فيرصتلا

 ‹ (٣۲ةيآلا :ءارسإللا) ¢ كبر ىضقو : هنمو « مکحلا ینعمب هجو ىلع لمعتسم وهو

 مساو ء(١٠ ةيآلا : صصقلا) 4 هيلع ىضقف :  هبرض هنمو « لتقلاو هتجاح ىضق هنمو غرفو

 رمألا كلذ هيلإ انيضقو هنمو ءاهنإلاو « تام يأ « هبحن ىضق هنمو « توملاو لتاق يأ ضاق

 < تاوامس عبس نهاضقف > : هنمو ريدقتلاو عنصلاو ‹ يلإاوضقا مث هنمو « ىنعملاو

 نأ ىلع مهاضاق ةيبيدحلا ثيدح يف هنمو « حلصلاو ردقلاو ءاضقلا هنمو (١٠ةيآلا: تلصف)

 ةالصلا تيضق اذإف : هنمو ءادألاو « هاضاقتو هنيد ىضتقا هنمو بلطلاو « مهحلاص يأ ءاودؤي

 . ٠١( ةيآلا : ةعمحلا ) ( ضرألا يف اورشتناف

 ميلست ءادألاو « هقح وهو رومأملا دنع نم لثب بجاولا طاقسإ ءاضقلاف يعرشلا هانعم امأو

 مالسإلا رخف ةرابعو ‹« يسخرسلا ةمئألا سمش رايتخا اذه « هقحتسم ىلإ هببسب بجاولا نيع

 ءاضقلا مث« هب بجاولا لثم ملستل مسا ءاضقلاو « رمألاب بجاولا سفن ميلستل مسا يودزبلا

 يلصيو « ةماقإلا يف اهاضق اذإ ةءارقلاب مامإلا رهجي اذهلو « ءادألا هب بجي يذلا ببسلاب بجي

 ‹ عضوم يف فرع دقو « ديدج ببسب بجي : ليقو « رفسلا يف اهاضق اذإ اعبرأ ةماقإلا ةالص

 هلاق اذك ءاضقلا يف عرشو ءادألا نم غرف دقو « ءاضقو ءادأ نيعون ىلع هب رومأملا ناك الو

 . حارشلا

 ثيح نمف نيبابلا نيب ةبسانملا امأو « ةزانجلا ةالصو نيديعلاو ةعمحجملا ةالص ىنعم :تلق

 .امهيف كاردإإلا ىنعم دوجو

 ال ةالصلا كرت نأل ؛ اهكرت نم : لقي مل ثيح بدألا ةياعر هيف :ش ( ةالص هتناف نمو ) :م

 هيلع- هلوق يف كلذل حالصلا ىلع هرمأل ًالمحو « هب نظلل اتيسحت [. . .] ملسمل لاحب قيلي

 كرت اذإ هنأل «نايسنلاو مونلا ىلع رصتقم ريغ مكحلا نإف «اهيسن وأ ةالص نع مان نم» :-مالسلا

 نظلاو ةرابعلا جرخم عرشلا بحاص هجرخأ نكل « عامجإلاب اًضيأ ءاضقلا بجي ةناجم وأ اًقسف

 لاق هبو ًادماع وأ نايسنلا رذع ريغب وأ اًيسان اهتوف ناك ءاوس :ش ( اهرکذ اذإ اهاضق ) :م ريخ اب

 . دترم اهكرات نأل ‹ كرتلا يف دمعتملا يضقي ال : بيبح نباو دمحأ لاقو « يعفاشلاو كلام

oAY 



 اندنع تقولا ضرف نيبو تئاوفلا نيب بيترتلا نأ هيف لصألاو «تقولا ضرضف ىلع اهمدقو
 اًطرش نوكي الف هسفنب لصأ ضرف لك نأل . بحتسم - هللا همحر- يعفاشلا دنعو « قحتسم

 «هریغل
 لفغ وأ ةالصلا نع مكدحأ دقراذإ: لاق هنأ -مالسلا هيلع -يبنلا نع ملسم هاورامانلو

 يأ يركذل : هلوق « #يركذل ةالصلا مق : لوقي لجو زع هللا نإف « اهركذ اذإ اهلصيلف اهنع

 اغنإو « اهيف هللا ركذ دقف اهيلإ ماق اذإ هنأل < ةمزالملا زاجم نم وأ فذحلا زاجم نم يتالصركذل

 مهوتف بوجولا مزاول نم وه يذلا امهقح يف مثإلا باهذل ركذلاب لفاغلاو مئانلا عراشلا صصحخ

 يذلا مالعإلا ىلع ىندألاب نييبتلا باب نم ءاضقلاب عراشلا رمأف ٠ بوجولا ءافتنال ءاضقلا ءافتنا

 . دمتعملا وه

 يتأي ام ىلع بيترتلا بوجول ةيتقولا ىلع ةتئافلا مدق يأ :ش ( تقولا ضرف ىلع اهمدقو ) :م

 ( قحتسم تقولا ضرف نيبو تئاوفلا نيب بيترتلا نأ ) :م بابلا اذه يف :ش (هيف لصألاو ) :م نآلا

 ثيللاو يراصنألا ىيحيو ةعيبرو يرهزلاو يعخنلا لاق هبو :ش (اندنع ) :م بجاو يأ :ش
 يأ :ش ( بحتسم يعفاشلا دنعو ) :م هيلع لديام رمع نبا نعو ‹ قاحسإو دمحأو كلامو

 نأ نونحسو مساقلا نبا بهذمو روث يبأو سواط لوق وهو « بجاو ريغ بحتسم بيترتلا

 . طرش الو بجاو ريغ بيترتلا

 بهذمو . ةرضاحلا داعت هئاضقل ةيطرشلاو بوج ولا «ةنودملا »رهاظو ؛ةريخذلا» يفو

 ءانلق امك بجاو بيترتلا نأ كلام بهذمو « اًفاضم هوربتعاو بيترتلا بوجو مدع ةيرهاظلا

 »يفو ء« داشرإلا حرش» يف اذك « تئاوفلا هركي الو تقولا قيضب الو نايسنلاب طقسي ال هنكلو

 هب تقطن امك نايسنلاب بيترتلا طوقس كلام بهذم نم هيلع دمتعملا حيحصلاو «عمجملا حرش

 ركذو « ةيتقولا ديعي مث ةتئافلا يلصي مث اهمتي ةيتقولا يف ةتئافلا ركذت ول دمحأ دنعو « هبهذم بتك

 هيلع بجو تئاوفلا تعمتجا ولو « بيترتلا بوجو ديفي اذهو ةلفان نوكت اهنأ « هباحصأ ضعب
 . «ةيلحلا» يف اذك ناتياور هنعف تقولا قيضي نأ الإ اهريثكو اهليلق نيب قرف الو « ركذلا عم بيترتلا

 نأ مزلي اًصضرف بيترتلا ناك اذإف :ش ( هريغل اطرش نوكي الف هسفنب لصأ ضرف لک نأل ) :م
 ةالص لكو ءيشلا كلذل عبت ءيشلا طرش نأل زوجي الف ةيتقولا ةحصل اًطرش تئافلا اإ نوكي

 رئاسو تالولدملاو ةكورتملا تامايصلاك كلذ يفاني اًعبتو ًالصأ ءيشلا نوك نيبو اهسفنب لصأ

 هتركذ ام ىلع دري : تلق نإف يناثلا مويلا ةحص ىلع فقوتي ال لوألا مويلا موص نإف « تادابعلا

 طرش وهو « لقتسم ضرف موصلاو « اهتحصل طرش وهو « تادابعلا عيمج لصأ هنإف ؛ نالا

 نوكي ال هسفنب ًادوصقم ناك اذإ ءيشلا نأ وهو اذه لصألا : تلق . قافتالاب بجاولا فاكتعالا

 ًادوصقم هثاقب عم هريغل اًطرش نوکی نأ حصي هریغل طرش هنأ ىلع لیلد ماق اذ نکلو « هریغل اًطرش
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 مامإلا عم وهو الإ اهركذي ملف اهيسن وأ ةالص نع مان نم» :-مالسلاو ةالصلا هيلع- هلوق انلو

 . « مامإلا عم ىلص يتلا دعيل مث اهركذ يتلا لصيل مث اهيف وه يتلا لصيلف

 ةحصل اًطرش نايإلا لعج ىلاعت هللاف ةهجلا فالتخا دنع مزلي ال ةافانلا نم هركذ امو « هسفن يف

 ةيآلا : ءايبنألا ) ¢ هيعسل نارفك الف نمؤم وهو تاحلاصلا نم لمعي نمف :  هلوق يف تادابعلا رئاس

 الإ فاكتعا ال» : هلوق يف موصلا نودب فاكتعالا ةحص -مالسلا هيلع -يبنلا ىفن كلذكو 4

 ليلدلا مقي مل ام امأو ليلدلا ماقم نيصنلا نيذهو « هريل اًطرش امهنم دحاو لك راصف «« موصلاب

 عرف تادابعلا رئاس «يفاكلا»و «ةيزانجلا »يفو هريغل اًطرش ريصي ال نأ هتقيقح ىلع وهف هنييعت ىلع

 ‹ طرشلا ىلإ طورشملا راقتفا : نيعون ىلع لاعفألا نوكيف « لصألا نودب دجوي ال عرفلاو ناييإلا

 الو هريغل اًطرش نوكي الف هيعونب راقتفالا زوجي ال هيف نحن اميفو « لصألا ىلإ عرفلا راقتفاو
 . هسفنب لصأ هل دحاو لك نأل « هل اعرف

 لصيلف مامإلا عم وهو الإ اهركذي ملف اهيسن وأ ةالص نع مان نم » :- مالسلا هيلع- هلوق انلو ) :م

 هجرخأ ثيدحلااذه :ش ( مامإلا عم اهالص يتلا لصيل مث اهركذ يتلا لصيل مئاهيف وه يتلا

 هيلع هللا لوسر لاق : لاق- امهنع هللا يضر- رمع نبا نع« امهيننس » يف يقهيبلا مث ينطقرادلا

 يتلا دعيلف هتالص نم غرف اذإف « هتالص متيلف مامإلا عم وهر الإ اهركذي ملف ةالص يسن نم» : مالسلأ

 هاور اذك رمع نبا لوق نم هنأ حيحصلا : ينطقرادلا لاقو «« مامإلا عم اهالص يتلا دعيل مث يسن

 هفقوو ىحمجلا نمحرلا دبع نب ديعس هفقو دقو : قحلا دبع لاقو « هلوق نم رمع نبا نع كلام

 . اعوفرم نيهاش نب صفح وبأ ًاضيأ هج رخأو :تلق

 ةالص مكدحأ يسناذإ : لاق مالسلا هيلع هنأ « سابع نبا نع ينطقرادلا ىور :تلق نإف

 . اهيسن يتلا ىلص غرف اذإف ءاهيف وه يتلاب ادبيلف ةبوتكم هالص يف وهو «اهركذف

 نبا نع لوحكم نع رمع يبأ نب رمع نع ديلولا نب ةيقب هيوري فيعض عوطقم وه :تلق

 دنعاهيف وهام ةداعإب رمأ ثيح ةرهاظ بيترتلا بوجو ىلع باتكلا ثيدح ةلالدو < سابع

 . هجوأ نم ثحب هيفو : لمكألا لاقو . ريكذتلا

 هنأ لوألا [. . . .] صيخلتلا بعي ملو هريغو يقانغسلا مالك نم هذخأ هجوأ ةعبرأ ركذ :تلق

 . ريغ ال يسانلاو مئانلا ىلع ءاضقلا بوجو ىلع لدي هنأل رهاظلل كورتم

 نوكي ال رهاظلا كورتمو « عامجإلاب اًضيأ ادمع ةالصلا توف نم ىلع تباث بوجولاو

 روذعملا ىلع بجو ال هنأل هتلالدب كلذ ىلع لدي هنأب بيجأو . ةضيرفلا ةدافإ يف اص وصخ ةجح

 سيلو « ةبوقع ةتئافلا ءاضق ناك ول نإ ميقتسي اغنإ اذه نأ هوري : لمكألا لاقف . ىلوأ هريغ ىلعف
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 نأل « رظن هيفو يصاعلا هريغ قاقحتسا كلذ روذعملا قاقحتسا نم مزلي الو ةمحر وه لب كلذك
 . ةربعو ةمعن هللا ةمحر تناك نإو ةبوقعلا قحتسم يصاعلاو صاع توفغملا

 يزارتألا باجأو . ضرفلا هب تبثي فيكف ملعلا بجوي ال وهو دحاو ربخ اذه نأ :يناثلاو

 . هلوقب اذه نع

 هيفو باتكلاب تبثي بيترتلا ضرف نأك راصف هب قحتلاف باتكلا لمجم اًنايب درو امل :تلق
 . ةملسم ريغ لامجإلا ىوعد نأل «رظن

 امك هب تبثي زاوجلا نإف روهشملا ضراعيال دحاو ربخ اذه نإ : هجولا اذه يف لمكألا لاقو

 : هلوقب هنع باجأ مث روهشملاب تبثت ام لطب متيور ام اًصضرف بيترتلا ناك ولف . ًالثم سمشلا تلاز
 نم نوهأ كلذ ناك وأ « اًطايتحا رخآلا ثيدحلاب المع هانرخأ لب «روهشملاب لمعلا هب انلطبأ ام انأب

 ةمألا هتقلت روهشم وه لب دحاو ربخ سيل هنإ : اولاق مهنأ ىلع ًالصأ دحاولا ربخب لمعلا لامعإ

 . هب تباثلا ءاضقلا بوجو ىلع اوعمتجا مهنإف « لوبقلاب

 : ناباوج ناذه :تلق

 .(مالسإلا خيش طوسبم» يف روكذم :لوألا

 اذه : لوألا باوجلا يف لاق دقو « نييعتلا يف باوج خلإ اولاق مهنأ هيلع هلوق وهو :يناثلاو

 ‹ باتكلا دحاولا ربخلا ةضراعم هيف نأل ؛ دساف وهو « انخياشم نم نويقارعلا هيلإ بهذ لالدتسا

 روهشم ثيدح اذه نإ : لاقي نأ حيحصلاو همدع يضتقي ربلاو « زاوجلا يضتقي باتكلل نإف

 نأ زاجف « هدحاج للضياذهلو « يرورضلا ملعلل يهاضملا يلالدتسالا لمعلل بجوم وهو

 . باتكلا ضراعي

 مهعامجإ نأل ؛ رظن هيف هب تباثلا ءاضقلا بوجو ىلع اوعمجأ مهنإف لمكألا لوق :تلق

 ولخت ال اهلك ىرخأ ةبوجأ ةثالث انه اوركذو « بيترتلا بوجو مزلتسي ال هب ءاضقلا بوجو ىلع

 تلاز امك اًضرف ةيتقولا زاوج يضتقي باتكلا نأ ملسن ال يزابخلا هلاق : لوألا ليوأتلا نع

 . فالتخالا ناكل اًضرف هزاوجل اضرعتم باتكلا نكي ملف « ملعلا لهأ دنع ًالفن عقي هنإف سمشلا

 ءادأ لبق رجفلا ءادأ نأ ىضتقي باتكلا نإف صنلاب تباث بيترتلا « ىفسنلا هركذ : ىناثلا

 ۰ . ءادألا مزليامك ءاضقلا مزليف ءادألا مكحب رصعلاو رهظلا

 ءزج نييعت الب تقولا يف زاوجلا يعطقلا ليلدلا بجوم زيزعلا دبع خيشلا هركذ : ثلاثلاو

 هتيوفت زوجي هنأل ؛ يلصأ مكحب سيل ةتئافلا لبق زاوجلاو < هل يلصألا بجوملا وهو « هل هنم

 دنع دحاولا ربخب لمعلاو ةيقابلا ءازجألا يف هليصحت ناكمإل « مئإ الو ةرورض الب ءادألا كرتب
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 اذه لثشمو « كرتلاب هتيوفت حابي يذلا زاوجلا توفي نكلو يلصألا بجوملاب توفي ال ةعستلا
 زاج دحاولا ربخب لمعلاب لابقتسالاف« زاج امل هتيوفت نأل دحاولا ربخب لمعلا عني ال تيوفتلا

 توفي هنأل اهوحنو ةءارقلاو ليدعتلاو فاوطلا يف دحاولا ربخب لمعلا فالخب ىلوألا قيرطلاب

 . هكرت زوجي الف اهيف يلصألا بج وملا وهو قالطإلا وه يذلا يعطقلا ليلدلا بجومب لمعلا

 ناكفدحاو ربخامهو دحاولا ربخب خب اولمعت ملو ثیدحلا اذهب متلمع مکنإ : ثلاثلا هجولا

 اهكرتب ةالصلا داسف مزلي هجو ىلع ةحتافلا ربخب ب لمعلا نإ : هباوج يف لمكألا لاقو « اًضقانت

 زوجيال كلذو ٠١( ةيآلا : لمزملا ) ¢ نآرقلا نم رسيت ام اوؤرقاف : ىلاعت هلوق خسنلا بجوم

 ةالصلا مقأ # ىلاعت هلوق نأل كلذو اًعيمج ربخلاو باتكلاب لمعلا اهيف نإف عازنلا ةروص فالخب

 ميدقتب ضرعتي الو ‹« رهظلا تقو تقولا اذه نأ ىلع لدي (۷۸ ةيآلا : ءارسإإلا ) € سمشلا كولدل

 : تلق . ىهتناامهب انلمعف ميدقتلا ىلع لدي بيترتلا ربخو « تابثإ الو يفنب ال هيلع ةتئافلا

 بوجو ربخج متملع املثم ةحتافلا ربخب متملعام لاحلا نأ وه هركذ يذلا هجولا اذه حيضوت

 عم ةحتافلا كرت دنع ةالصلا داسفب متلق امو « بيترتلا كرت دنع ةالصلا داسفب متلق ثيح بيترتلا

 تابثإ زوجي الو ةالصلا يف نكر ةءارقلا نأ باوجلا حيضوتو « دحاولا ربخب تبث امهنم الك نأ

 هيلع- هلوق ةغيص نأ رخآ باوجو « هب طرشلا تابثإ زاجف طرش بيترتلاو « ربخلا اذه لثمب نكرلا

 -يلع الإ ىتف ال هلوق يف امك « لامكلا يفنل آرهاظ الامعتسا لمعتسي « ةالص ال . -مالسلا

 هيفف « هبوجنو يف درو بيترتلا ثيدحو « لامكلا يفن ىلع لمحي نأ نكميف «- هنع هللا يضر

 . هريغ لمتحي الو ةياهنلا نايب

 ال ةالصلا طرشو تئاوفلا ةرثكو تقولا قيضو نايسنلاب طقسي بيترتلا نأ : عبارلا هجولا

 نم « طيحملا »بحاص هركذ هجولا اذه : تلق .ةلبقلا لابقتساو ةراهطلاك كلذ نم ءيشب طقسي

 طقسي اذهلو « زاوجلا قح يف رخآلل طرشب سيل نيضرفلا نم دحاو لك نأ هحيضوت يعفاشلا ةهج
 نايسنلا رذعب طقست ال ةالصلا طئارشو « تئاوفلا ةرثكو تقولا قيضو نايسنلا دنع بيترتلا

 هنأل ءادألا ةلاح تاولصلا نيب بيترتلا بوجو ينمزلي الو ةلبقلا لابقتساو ةراهطلاك تقولا قيضو

 يف ةتباث تقولا نع ةلسرم تراص اهنأل تئاوفلا ىف دجوي ال كلذو اهتاقوأ ىف ةروصلا هذه ىف

 تسيل نايسنلا ةلاح نأب «طيحملا»و «طوسبملا »بحاص هركذ ا ىقانغسلا هنع باجأو ءةمذلا

 ضئارفلا تقو ناكف اهل اًنقو نوكي الف سان وهو ركذعلا تقو ةتئافلا تقو نأل ء ةتئافلل تقوب

 قبي ملف . رتاوتملا ربخلابوأ باتكلاب ةيتقولل تقولا نييعتف ‹ تقولا قيض لاح امأو « تقولا

 ةرشكو رتاوتملاو باتكلا ضراعي ال وهو دحاولا ربخب تبث هنأل تقولا قيض دنع اًطرش بيترتلا
 اذهب ملسم ريغف - تقولا نع ةلسرم تراصاهنأل - هلوق امأو تقولا قيض ىنعمب تئاوفلا

 ةاعارم بيترتلا بوجو ليلعت يف «ريغصلا عماجلا »يف يسخرسلا ةمئألا سمش ركذو «ثيدحلا
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 . تقولا قيضب طقسي بيترتلا نأل ؛ اهيضقي مث ةيتقولا مدقي تقولا توف فاخ ولو

 . رهاظف اًتقو امأ . العفو اًتقو ةتباث تاولصلا نيب بيترتلا

 أدب ول مث « دحاو تقو يف جاحلا قح يف اعمتجا تافرعب رصعلاو رهظلا نألف ًالعف امأو

 نأل ًالعف همزلي اًتقو بيترتلا ةاعارم هتتاف ول هنآ امك انه اه كلذكف زوجي ال رهظلا لبق رصعلاب

 . ةمدقتملا ةروصلا يف امك ًالعف هتداعإ همزليف اتقو هتتاف دقو ةتئافلل تقو ركذتلا تقو

 نم ناموي هتاف اذإ امك ركذلا عم طقسي نأ بجوي نايسنلا عم طقسي بيترتلا نوك : تلق نإف

 . ناضمر

 ىلع رذعب سيل ام سايقف « ال ركذلاو رذع نايسنلا نأل . حيحص ريغ سايقلا اذه : تلق

 اذإ ةالصلا نأل . رركتملا يف انل مالك الو رركم ضرف هنإف ناضمر ءاضق امأو . لطاب رذع وهام

 دنع ةتئافلا ءادأ زاحلو ةيتقولا ةينب ةتئافلا تزاحم ةتئافل اًتَقو راركتلا تقو ناك ول : تلق نإف

 . هموي رصع ءادأ زاجامك ركذتلا تقو هنأل سمشلا رارمحا

 باتكلاب هتقو تبث ام وهو لامكلا ةفصب يتقولا وهام ىلإ فرصني اًقلطم يتقولا مسا : تلق

 امأو ‹ لمعلا ىف طايتحالل الإ هانلق ام دحاولا ربخب بيترتلا بوجو انلق يذلاو « رتاوتملا ربخلاو

 . هقح ىف ببسلا ناصقنل هموي رصع فالخب طايتحالل صقانلا

 ن دارأو ةتئاف هيلع تناك ولو يأ :ش ( اهيضقب مث ةيتقولا مدقي تقولا توف فاخ ولو ) :م

 نأل « ةيتقولا ةالصلا مدقي تقولا اذه جورخ فاخف « ةالصلا تاقوأ نم تقو يف اهيضقي

 امنإو :ش (تقولا قيضب طقسي بيترتلا نأل ) :م دوقفملا بلط يف دوجوملا ةعاضإ يضتقت ال ةمكحلا

 يفو « بيترتلا ضرف نم دكآ تقولا ضرف نألو « هللا باتكب لمعلا كرت مزلي الئل هب طقسي
 ةيهارك ال يذلا بحتسملا تقولل مأ تقولا لصأل ةربعلا نأ . مهنيب اميف خياشملا فلتخا «طيحملا»

 يبأو ةفينح يبأ لوق سايق ىلع : يواحطلا لاقو « بحتسملا تقولل ةربعلا : مهضعب لاق . هيف

 . بحتسملا تقولل ةربعلا . دمحم لوق سايق ىلعو « تقولا لصأل ةربعلا ٠ فسوي

 عقي رهظلاب لغتشا وأ تقو يف رهظلا ركذت مث رهظلل سان وهو رصعلا يف عرشاذإ هنايب

 رهظلا يلصيو رصعلا عطقي « تقولا لصأل ةربعلا لاق نم لوق ىلعف « هوركم تقو يف رصعلا

 سان وهو اهتقو لوأ يف رصعلا حتتفا اذإ : «ةالصلا رداون» يفو «ىقتنملا يفو سمشلا بورغ دعب

 تقولل ةربعلا نأ ىلع صن اذهو « رصعلا يف يضيي رهظلا ركذ مث ٠ سمشلا ترمحا مث رهظلل
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 يف ىنعمل اهميدقت نع يهنلا نأل ؛ ةيتقولا تيوفت ىلإ يدؤي اليك تئاوفلا ةرثكب نايسنلاب اذكو

 اهریغ

 . قيضلا دنع عرشف عطقي نأ الإ زوجي ال تقولا قاض ىتح ةءارقلا لاطأو تقولا لوأ يف

 ةيضرف لهج نم : مالسإلا خيش لاقو « نايسنلاب طقسي اذكو يأ:ش (نايسنلاب اذكو) :م

 . خلب ةمئأ نم ةعامج لوق وهو ةفينح يبأ نع ملسم هاور . يسانلاك هيلع ضرتفي ال بيترتلا

 :ش (ةيتقولا تيوفت ىلإ يدؤي اليك) :م تئاوفلا ةرثكب طقسي اذكو يآ :ش (تئاوفلا ةرثكب) :م

 ةالص هتوفت اهب لغتشا اذإ هنألف تئاوفلا ةرثكب امأو ركذلا طرش ثيدحلا نألف نايسنلا يف امأ

 هكرت اذإ ىتح رهش ىلإ بيترتلا طقسي ال رفز دنعو « تقولا قيض ىنعم يف اًضيأ يهو تقولا
 يفو «« فلتخلملا»و «ةموظنملا»و «يواحطلا حرش »يف روكذملا وهو اهلك رهشلا ةالص تدسف

 . ادبأ بيترتلا طقسيال : رفز لاق «عطقألا حرش»

 ‹ ةيتقوللو ءاهل عستي تقولا ناك اذإ تئاوفلا ةرثكب طقسي ال بيترتلا : رفز لاق «طيحملا» يفو

 « یرتامک تایاور ثالث رفز دنع نوکی نآ كلذ نم مهفيف . رثكأ وأ ارشع تئاوفلا تناك نإو

 .هرمع عيمج يف طقسي ال : ثايغ نب رشب دنعو « ةنس ىلإ بيترتلا طقسي ال : ىليل يبأ نبا دنعو

 ينعي ةيتقولا مدقف تقولا توف فاخ ولو هلوق ىلع فطع :ش (زاج ةتئافلا مدق ولو) :م

 نع يهنلا نأل) :م اًضيأ زاج تقولا قيض دنع اهيلع ةتئافلا مدق ولو ةيتقولا دقت هيلع بجاولا

 ءادآ وهو تئافلا ضرفلا ريغ يف ىنعمل يأ :ش (هريغ يف ىنعمل) :م ةتئافلا دقت نع يأ :ش (اهميدقت

 يف تبثأ هنإ ىتح ينعي ةتئافلا ىلإ عجار هنأ عم هريغ يف ريمضلا ركذ ليوأتلا اذهل اهتقو يف ةيتقولا

 . ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلا يف امك ةيعورشملا مدعب ال هريغ يف ىنعمب يهنلاو دقت نع هلوق

 ةعس دنع ةيتقولاب أدب ول ام فالخب زوجي تقولا قيض دنع ةتئافلاب أدب ول :« طوسبملا» يفو

 لبق ىدؤم هنوك وهو « هنيع يف ىنعمل تقولا ضرف ةيادب نع يهنلا نأل ؛ زجت مل ثيح تقولا
 سبل دنع ةتئافلاب ةءادبلا نع يهنلاو رمخلا عيب نع يهنلاك هتيعورشم مدقتف ربخلاب تباثلا هتقو

 عني ال هنع يهنملا ريغ يف نكي مل ىتم يهنلاو «تقولا ضرف تيوفت نم هيف امل لب اهنيع يف ىنعمل
 . هزاوج

 . ؟ تقولا قيض دنع ةتئافلا نع يهنلا دروم نيأ « هدض :تلق نإف

 رمألا نأل(۷۸ ةيآلا : ءارسإلا ) (سمشلا كولدل ةالصلا مقأ ىلاعت هلوق يهنلا نم دارملا :تلق

 عامجإلا نإف . عراشلا يهن ال عامجإلا هب دارملا ليقو لوصألا يف نيب مالك هيفو « هدض نع يهن
 . حصألا وهو تقولا قيض دنع ةيتقولا يدقت ىلع دقعنم
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 تبالا اهتقو لبق اهادأ هنأل زوجي ال ثيح ةيتقولا مدقو ةعس تقولا يف ناك اذإ ام فالخب

 ؛ لصألا ىف تبجو امك ءاضقلا ىف اهبتر تاولص هتتاف ولو . ثيدحل اب

 هذه نيب قرفلا انيب دق :ش (زوجي ال ثيح ةيتقولا مدقو ةعس تقولا يف ناك اذإ ام فالخب) :م

 نأل يأ :ش (اهادأ هنأل) :م هلوقب اذهل فنصملا للعو «طوسبملا »نع ًالقان « اهلبق يتلا نيبو ةلأسملا

 يذلا ةيتقولا تقو لبق يأ :ش (ثيدحلاب تباثلا) :م تئافلا :ش (اهتقو لبق) :م ةيتقولا ىدأ يلصملا

 . لمعلا بجاو وهو روكذملا ثيدحلاب اهب تقولا كلذ تبث

 : بيترتلا اهب طقسي يتلا راذعألا ركذ فنصملا نأ ملعا مث

 ىلصف عطقنا مث لئاس مدلاو رهظلل اضوت نميف « «عماجلا» يف هركذ ربتعملا نظلا :لوألا

 . لسي مل وأ مدلا لاسف برغملا تقو لخدو رصعلا ىلصو اضوتف رصعلا تقو لخدو رهظلا

 نيح هنأل رصعلا ديعي الو ء[. . .] راذعألا نود ةراهطلاب اهالص هنأل رهظلا ديعي هنإف

 . هتحص نظم وهف رهظلا داسفب ققحتي مل اهالص

 رهظلا ىلص مث ءوضو ريغب رجفلا ىلص ةلأسم اهتداعإ بوجوو اهداسف يف فالخب :يناثلا

 رجفلا داعأ ولو ‹ رهظلاورجفلا ديعي هنإف هيزجي هنأ ىريو رجفلا ديعي هنإف هيزجي هنأ ىریو

 ‹ رهظلا ديعيو فالتخا رهظلا زاوج يف ذإ « هئزجي رصعلا نإف « رصعلا ىلص ىتح رهظلا دعي ملو

 . يباجيبسألا هركذ اهتداعإ يف فالتخالاو « اهل اركاذ رجفلا هيلعو اهالص هنأل

ليق < ‹ رجفلا فالخب نييعتلا هيلع سيل رهظلا نأل «هقفلا عماوج» يفو
 ‹ ةفينح يبأ لوق اذه 

 ةيتقولا زوجي ةزئاج تعقو كلت نأ هدنع ناك نإ فسوي يبأ نع ةياورو نشحلاو رفز لوق ىلع ام

 . اًقلطم زوجي ةياورلا رهاظ يف لاق « الف الإو

 تضاح مث رهظلا تكرت ةأرما «طيحملا رحبلا رصتخم» يف هركذ هيف خياشملا فلتحا :ثلاثلا

 ال ينانيغرملا لاقو « ضيحلا لبق عبرأ وأ ثالث اهتاف ول اذكو ٠ بيترتلا طقس ترهط مث رصعلا يف

 حصت ال هنأ دمحم ةياور يفو دمحم نع ةياورو فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق اذه ليق طقسي

 ةالصلاب دمحم دنعو « امهدنع ةدمل اب ةرثكلا يف رابتعالا نأ ىلع ءانب اذه نسحم لاقو « ةيتقولا

 خيش هلقن ام ةتسلا هذه ىلإ انفضأ اذإو « رهش دعب اهركذ مث « ةتئاف يسن نميف :نسحم اهركذ

 اهب طقسي يتلا راذعألا نوكي يسانلاك بيترتلاب لهاجلا نأ ةفينح يبأ نع نسحلا نع مالسإلا

 . ةعبس بيترتلا

 امك بيترتلا نايب نأ اذهب دار :ش (لصألا يف تبجو امك ءاضقلا يف اهبتر تاولص هتتاف ولو) :م

 نإ هنايب يتأي امك تس ىلع ديزي نأ الإ « اهسفن تئاوفلا نيب كلذكف ةتئافلاو ةيتقولا نيب ضرف هنأ
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 اولص» : لاق مث ءاًبترم نهاضقف قدنخلا موي تاولص عبرأ نع لغش -مالسلا هيلع- يبنلا نأل

 . «يلصأ ينومتيأر امك

 اذه :ش («يلصأ ينومتيأر امك اولص» : لاق مث « اًبترم نهاضقف قدنخلا موي تاولص عبرآ نع لغش
 . -مهنع هللا يضر- رباجو يردخلا ديعس يبأو دوعسم نبا نع يور ثيدحلا

 نب هللا دبع نع هيبأ نع ةديبع ىبأ نع يئاسنلاو يذمرتلا هجرخأ دوعسم نبا ثيدحف
 ىتح قدنخلا موي تاولص عبرأ نع هللا لوسر اولغش نيكرشملا نإ : دوعسم نبا لاق : لاق «دوعسم
 ماقأ مث ‹ رصعلا ىلصف ماقأ مث رهظلا ىلصف ماقأ مث نذأف الالب رمأف هللا ءاش ام ليللا نم بهذ
 . “«هدنسم» يف دمحأ هاور ءءاشعلا ىلصف ماقآ مث «برغم ا ىلصف

 ءالع خيشلا مهوو ءهيبأ نم عمسي مل ةديبع ابأ نأ الإ «سأب هدانسإب سيل : يذمرتلا لاقو
 يف كلذ لقي مل يذمرتلاو «هابأ كردي مل ةديبع ابأ نأ الإ يذمرتلا مالك لقنف هريغلادلقم نيدلا
 يف يئاسنلا لاق كلذكو « هباتك نم عضاوم سمح يف هركذ « هنم عمسي مل لاق اغإو « هباتك عيمج

 . هيبأ نم عمسي مل ةديبع وبأو نيمدقلا فص باب يف «ىربكلا هننس»

 ةديبع يبأ مساو «نينس عبس ةديبع يبأ هدلولو دوعسم نب هللا دبع يفوت : دواد وبأ لاقو
 . رماع

 «هيبأ نع يردخلا ديعس يبأ نب نمحرلا دبع ثيدح نم يئاسنلا هاور ديعس يبآ ثيدحو

 هللا لزنأف كلذ انيفك ىتحءاشعلاو برغملاو رصعلاو رهظلا نع قدنخلا مويانسبح : لاق
 ىلص مث ماقأف الالب رمأف هللا لوسر ماقف ٠١( ةيآلا : بازحألا ) (لاتقلا نينمؤملا هللا ىفكو# ىلاعت

 ماقأ مث كلذ لبق اهيلصي ناك امك رصعلا ىلصف ماقأ مث كلذ لبق اهيلصي ناك امك رهظلا
 « كلذ لبق اهيلصي ناك امك اهالصف « ءاشعلل ماقأ مث كلذ لبق اهيلصي ناك امك برغملا ىلصف

 . "«هحیحص)» يف نابح نبا هاورو (۲۳۹ ةيآلا : ةرقبلا)  انابكر وأ الاجرف# لزني نأ لبق كلذو

 هيلع يبنلا نأ هللا دبع نب رباج نع دهاجم نع ٠ هدنسم » يف رازبلا هجرخآ رباج ثيدحو

 نم ةعاس تبهذ ىتح «ءاشعلاو برغملاو رصعلاو ءرهظلا ةالص نع قدنخلا موي لغش مالسلا

 ماقأو نذأف هرمأ مث ءرصعلا ىلصي ماقأو نذأف هرمأ مث رهظلا ىلصف ماقأو نذأف الالب رمأف ءليللا

 هللا نوركذي موق ضرألا رهظ ىلع ام »: لاق مث« ءاشعلا ىلصو ماقأو نذأف هرمأ مث .برغملا ىلصو

 . حيحص هدانسإو هيبأو ةديبع يبأ نيب عاطقنا هيفو (۷ : ۱۸) يئاسنلا ٠ (۲۹) يذمرتلا هاور (۱)

 نمحرلادبع نع « يربقملا ديعس نع « بئذ يبآ نبا نع « [1۳۸] يئاسنلا.. ٤۹ : ۷ : ٠١( /۳) دمحأ هاور (۲)

 . اعوفرم . . . هيبأ نع يردخلا ديعس يبأ نبا
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 يأ« قدنخلا موي هلوق «فيعض وهو قراخملا يبأ نب يركلا دبع هيفو « "«مكريغ ةعاسلا هذه يف
 يور عضوملااذه يف يقانغسلا ركذو ‹ةرجهلا نم سمخ ةنس يف ناكو ء ةنيدملاب قدنخلا رفح موي

 اولص »: لاق مث« ًابترم ليللا نم يدؤي دعب نم نهاضقف قدنخلا موي تاولص عبرأ نع لغش هنأ

 مث طرش بيترتلا فصوب اهءادأ نأ لدف « هفصوو هلصأ ىلع هيبشتلا عقوف «يلصأ ينومتيأر امك

 لثم يلصي نأ دحأل نكي ال هنأل < «يلصأ ينومتيأر امك :٠ لاق لب« تيلص امك يبنلا لقي ملو ليق

 لاقو .ثيدحلا اذهل يوارلا وه نم نيبي ملو ءًارصتخم لمكألا هركذو ةا هللا لوسر ةالص

 فصوب ءادألا نأ ىلع لدف هتيفيكو ههنك ىلع عقيام هنم لماكلاو ‹ اًقلطم هيبشتلاب رمأ : لمكألا

 . یھتنا ء اذل تيلص امك لقي ملاغإو ‹طرش بيترتلا

 -يردخلا ديعس وبأ هاور هرخآ یف لاق هنآ ريغ یقانغسلا هرکذ امک ةياردلا» بحاص ركذو

 ينومتيأر امك هلوق يف يردركلا ةمالعلا مامإلا نعو : لاق مث - مالسلا هيلع - هنع هنع هللا يضر

 ءالؤهو ءهتالص لثم يلصي نأ دحأ عسو يف سيل هنأل «تيلص ينومتيأر امك لقب ملو «ىلصأ

 امک اولص » : هلوق ىلع اوهبشل هتقيقح ىلع اوفقو ولو ‹ثيدحلا اذه ةقيقح نايب نع اولهذ مهلك

 يراخبلا هجرخأ ثريوحلا نب كلام ثيدح يف وهو ثيدحلا اذه يف سيل هنإف « يلصأ ينومتيأر

 . «يلصأ ينومتيأر امك اولص» : هيفو [. . . .] ثريوحلا نب كلام انثدح ةبالق يبأ نع ناذألا يف

 فطعلا واوب «يلصأ ينومتيأر امك اولصو» : لاقو : لاق ولو ءاذه ىلع هبنت اماضيأ فنصملاو

 يبأل سيل «ةياردلا» بحاص هركذ يذلا ثيدحلا نتم اًضيأو «بوصأو دوجأ ناكل مث ةملكب ال

 امکاولص -هلوق ینعم هیجوت يف يقانغسلا هرکكذ يذلاو دوعسم نب هللا دبعل وه انو ديعس

 لمكألا امأو ءهل مومعال هيبشتلاو ءهيبشت هنأ هيف لاقي يذلا لب «ديدس ريغ . يلصأ ينومتيأر

 . هافخأ يذلا رسلا رهظي مل هنإف

 اهنم ركذو -تاولص عبرأ نع- هلوق ىلإ عجري هيف ريمضلا -نهاضقف- هلوق : تلق نإف

 . كلذك سيلو تئاوفلا نم ًآاضيأ ءاشعلا نأ ىلع لدي هرهاظف هتتاف ام ءاشعلاو ءاشعلا

 يوارلا اهامس اهل داتعملا اهتقو نع اهرخأ ال نكلو اهتقو يف اي يبنلا اهالص معن :تلق

 . مهفاف ًازاجم الإ تئاوفلا نم دعت ال ءاشعلا نأ حضوي اذهو ءاشعلا

 عمجملا . فيعض وهو قراخملا يبأ نب يركلادبع هيف :لاقو ‹ طسوألا يف يناربطلاو « رازبلل يمشيهلا هازع (۳)
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 ؛ تاولص تس ىلع تئاوفلا ديزت نأ الإ

 ىنعملاو -ءاضقلا يف اهنمو - هلوق نم ءانثتسا :ش (تاولص تس ىلع تئاوفلا ديزت نأ الإ) م

 هنم دوصقملا بيكرتلا رهاظ ةدافإ مدع لجألو ءاّتس تئاوفلا ريصت نأ الإ انه اه هب داري يذلا
 ركذ هنأل ءًاعست تئاوفلا ريصت نأ يضتقي مالكلا اذه رهاظ : يقانغسلا لاقف « هيف حارشلا فلتحا

 هانعم نکل ¢ ةعست عومجملا ريصيف تس هيلع ديزملاو هيلع ديزملا ريغ ةدايزلاو عمجلا ظفلب تئاوفلا

 توف نإف ءاهتاقوأ تاولصلا نم دارملاو «تاولص تس ىلع ةدئاز اهسفن يف تئاوفلا ريصت ال نأ
 تس ىلع تئاوفلا ديزت نأ يضتقي هنإف هلوقب لمكألا هاورو عامجإلاب طرشب سيل ةعباسلا ةالصلا

 . دار سيلو ةعباسلا نوكي اغنإ كلذو « تاقوأ

 تاولص تسب دارملا نيحراشلا ضعب لاقو -لاق هنأل يزارتألا مالك نم داري اذه تلق

 . ىقانغسلا نيحراشلا ضعبب دارأو هركذو يدنع رظن هيفو لاق مث-تاقوألا

 ةدايز يعدتسي هنأب درو «فاضملا فذحب تئاوفلا تاقوأ دارأ ليقو : لمكألا لاقو

 .دارمب سيلو ةعباسلا تقو تاوفب نوكي اغإ كلذو «تاولص تس ىلع تاقوألا

 . ةعيرشلا جات نع هلقن اذهو يزارتألا مالك نم ًاضيأ اذه: تلق

 تقولا داز دقف ةعباسلا ةالصلا تقو نم ءزج ىضم اذإ هنأل «هجو هل سيل درلا اذه : تلق
 .ًابيلخغت نوكي هيلع ةتئافلا مسا قالطإ مث « ةتئاف ةعباسلا نوكت ال هنم ءزج لوخدبو « ةعبسلا ىلع

 تس ىلع تاقوألا ديزت نأ الإ هانعمو ‹تاقوألا تئاوفلاب دارأ : ليقو : اًضيأ لمكألا لاقو

 سنج نم نوكت نأ دب ال ةدايزلا نأ وهو نيهجولا نم هيلع مدقت ام ىلع لمتشي درب درو «تاولص

 . ىرت امك اهلك تاليوأتلا هذه يف مودعم كلذو هيلع ديزملا

 نأ كش ال هنأ همالك حضوي هنع «ةياردلا» بحاص هلقن «مهضعب لوقلااذه لئاق : تلق

 تئاوفلاو « ةالصلا سنج نم سيل تقولاو «هسنج نم نوكي نأو «هيلع ديزملا ريغ نوكي ديزملا

 « كلذك سيلو بيترتلا طقسي ىتح اًعبس تئاوفلا نوكت نأ بيكر تلا يضتقيف ةثالث هلقأ ةتئاف عمج

 ديزملا نأل ‹ روكذملا ددعلا نم رشكأ هسفن ىف نوكي نأ بيكر تلا اذه لثم نم دارملا نإ :لوقن نحنو

 ىلع ديزي اهددع هانعم ةئام ىلع ديزت مهاردلا هذه مهلوقك ءاًعيمج نادارم امهالك هيلع ديزلاو
 . هبادارم ةئاملا عم مهاردلا نوكت نأ ال ةئاملا ددع

 ناك اذإف ‹(١٤١ةيآلا : تافاصلا) (نوديزي وأ فلأ ةئام ىلإ هانلسرأو» : ىلاعت هلوق هنمو

 يضتقيف هب لصحي روكذملا ىلع ةيرثكألا نأل « دحاو نم رثكأ مالكلا ةحصل طرتشي مل كلذك

 اذهو « ةثالثلا طرتشي الف سنجل ا دارملاو عمجلا يف ماللا تلخد ليقو « عستلا نود عبسلا طارتشا

 تاقوأ ىلع تئاوفلا تاقوأ ديزي نأ الإ هريدقتو نافاضم ردقي نأ قاحسإو لمكألا هلاق ام نسحأ

 . هجورخ نرد تاقوألا لوخد بسحب تاولص تس
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 «ةيتقولا نيبو اهنيب طقس امك اهسفن تئاوفلا نيب اميف بيترتلا طقستف ترثك دق تئاوفلا نآل

 ىف روكذم اب دارملا وهو « ةسداسلا ة ةالصلا تقو جورخل اًتس تئ تئاوفلا ريصت نأ ةرثكلا دحو

 اذإ هنأل ؛ اهب أدب يتلا هنأزجأ ةليلو موي ةالص نم رشكأ هتتاف نإو : هلوق وهو «ريبغصلا عماجلا»

 لوألاو ةسداسلا تقو لوخد ربتعا هنأ -هللا همحر- دمحم نعو ءاتس ريصت ةليلو موي ىلع داز

 تئاوفلا تعمتجا ولو . لوألا يف كلذو « راركتلا دح يف لوخدلاب ةرثكلا نأل ؛ حيحصلا وه

 . ةيدحلاو ةيدقلا

 (ةيتقولا نيبو اهنيب طقس امك اهسفن تئ تئاوفلا نيب اميف بيترتلا طقسيف ترشك دق تئاوفلا نال) :م

 قيرطلاب اهسفن يف هل ةطقسم تناك اهرابتعا يف بيترتلل ةطقسم تناك ال تئاوفلا ةرثك نأل :ش

 لصاحلاو « ىلوأ اهلحم يف رثأ اهل نوكي نألف اهلحم ريغ يف رثأ اهل ناك اذإ ةلعلا نأل « ىلوألا

 يف رثؤي نأ ىلوأف هريغ يف رثأ اذإف هريغ ال ءيشلا كلذ يف مكحلا بجوي ءيشب تماق اذإ ةلعلا نأ
 . ةهسفن

 (ةسداسلا ةالصلا تقو جورخل) :م تاولص تس يأ :ش (اًتس تئاوفلا ريصت نأ ةرثكلا دحو) :م

 سمخ ىلع تئاوفلا ديزت نأ الإ« ىبتجملا» يفو « بلغألا يف ةعباسلا تقو لوخدل ةمزلتسملا :ش

 تقو لحد اذإف ءراركتلل تنسلاب ةرثكلاو تقولا قيض ىنعم ىف تئاوفلا ةرثك نأل « تاولص

 خيش طوسبم» يفو « ةسداسلا تقو لخد اذإ دمحم دنعو ءامهدنع بيترتلا طقس ةعباسلا
 عماجلا» يف روكذم اب دارملا وهو) :م سنجل ا لك اهنأل سمخلاب بيترتلا طقسي هنأ انباحصأ نع (مالسإلا

 :مريغصلا عماجلا »يف روكذملاب دارملا وهو ةسداسلا تقو جورخب اَّتس تئاوفلا يأ :ش («ريغصلا

 . ريغصلا عماجلا» يف دمحم لوق يآ :ش (هلوق) :م وه روكذملا يأ :ش (وهو)

 :م اهب أدب يتلا ةالصلا هتأزجأ يأ :ش (اهب ادب يتلا هتأزجأ ةليلو موي ةالص نم رثكأ هتتاف نإو) :م

 . ةعباسلا تقو لحخديف :ش (اتس ريصت ةليلو موي ىلع داز اذإ هنأل) -

 ددع ريصي ةسداسلا تقو لوخدب نأل :ش (ةسداسلا تقو لوخد ربتعا هنأ دمحم نعو) م ٠ ٠
 وه لوألاو) :م سمخلا ةبوتكملا سنجو هسنج قرغتسيام سنج لك نم ريثكلاو « اًسمحخ تئاوفلا

 ‹ راركتلا دح يف لوخدلاب ةرثكلا نأل) :م حيحصلا وه «ريغصلا عماجلا» نم روكذملا يأ :ش (حيحصلا

 الإ رهظي ال مدقملا يف ةرثكلاك راركتلاب ةرثكلا مسا قحتسي امنإ ءيشلا نأ هانعم :ش (لوألا يف كلذو

 هب نأل « ةسداسلا تقو جورخ قح يف راركتلا ةدم ىندأو « رخآلا ىلع نيمسقلا دجأ نم ةدايزلاب

 ىلإ ةراشإ كلذو- هلوق اهل تبثي ةرثكلا فصوب رركتت تاولصلا نم ةدحاولاو اتس تئاوفلا ريصت

 - راركتلا دح يف لوخدلاب ةرثكلا نأل هلوق

 . مهفاف ‹ «ريغصلا عماجلا» يف روكذملا هب دارأ -لوألا يف -هلوقو

 ةالص صخشلا كرتي نأ ةيدقلا ت ئاوفلا ةروص :ش (ةثيدحلاو ةميدقلا تئاوفلا تعمتجا ولو) م
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 نكي مل نأك يضاملا لعجيو زوجت ال :ليقو . تئاوفلا ةرثكل ةشيدحلا ركذت عم ةيتقولا زوجت :ليق

 وهو ضعبلا دنع بيترتلا داع يقب ام لق ىتح تئاوفلا ضعب ىضق ولو « نواهتلا نع هل ارجز
 دغلا نم يضقي لعجو ةليلو موي ةالص كرت نميف - هللا همحر- دمحم نع يور هنإف ‹ رهظألا

 ةنئاف ةيتقو لك عم

 ةالص نم لقأ كرتي مث « هعينص ءوس ىلع اًمدن ةالصلا ىلع لبقي مث « اًقسفو ةناجم ةنس وأ رهش

 . هلوقب هيلإ ةراشإ هيف اوفلتخا . ةليلو موي نم لقأ تاف ام ركذت عم ةيتقولا هلزوجي لهف ةليلو موي
 ةثيدحلا نأل « سايقلا وه زاوجلا :ش (تئاوفلا ةرشكل ةثيدحلا ركذت عم ةيتقولا زوجت : ليق) :م

 . بيترتلل ةطقسم ىهو تئاوفلا ةرثك ققحتف ةيدقلا نم قحأب اهؤادأ سيل

 :ش (يضاملا لعجيو) :م ناسحتسالا وهو « ةثيدحلا ركذب ةيتقولا يأ :ش (زوجت ال : ليقو) :م

 رجزلا لجأل يأ :ش (نواهتلا نع هل ارجز) :م تقي مل نأ ينعي :ش (نکي مل نأک) :م ةيدقلا وهو

 ريبكلا رفعج وبأ لاق « زاوجلا ىلإو اهتقو يف ةالصلا ةماقإ يف نواهتلاو لسكلا نع يلصملا اذهل

 . ىوتفلا هيلعو

 لوألا لوقلاو « حصألا وه يناثلا «ىبتجملا» يفو ‹ لوألا وه حصألا لوقلا «طيحملا» يفو

 . طوحألا وه

 بجي ال٤ ةريخذلا» يفو « فيفختلل اًببس ريصت ال ةيصعملا نأل بيترتلا بجي : ليقو

 . امهل اًقالخ ةفينح ىبأ دنع بيترتلا

 ةالص لجرلا كرتي نأ هتروص :ش (بيترتلا داع يقب ام لق ىتح تئاوفلا ضعب ىضق ولو) :م

 زوجت له هيلع يقب امل ركاذ وهو اهتقو لخد ةالص ىلص مث « نيتالص وأ ةالص الإ اهاضق مث رهش

 ةمئألا سمش اهراتخاو « زوجي ةياور يف « ناتياور هيف دمحم نع « زجي ملوأ « ةيتقولا

 حصأ يف دعي مل بيترتلا طقس ىتم الاق امهنإف « يودزبلا يلع مالسإلا رخفو يسخرسلا

 ‹ خياشملا ضعب لام اهيلإو « زوجي ال ةياور يفو « ريبكلا صفح وبأ اًضيأ ذحخأاذهلو « نيتياورلا

 وبأ هيقفلاو قاقدلا يلع وبأ مهنم ‹«خياشملا ضعب دنع يأ :ش (ضعبلا دنع) :م هلوقب هيلإ راشأ

 هجو « رهظألا وه بيترتلا دوع يأ :ش (رهظألا وهو) :م هلوقب هيلإ راشأ فنصملا هراتخاو «رفعج

 ملو جرحلا ىلإ ةيضغملا ةرثكلا طوقسلا ةلع نأ وهو « ةياردلا هجو نم لوألا « نيهجو نم كلذ

 تعفترا مث « جوزلاب ةناضحلا قحك ناكف « هتلع ءاهتناب يهتني مكحلاو ةلقلا ىلإ دوعلاب قبي

 . دوعي قحلا نإف ةيجوزلا

 ةالص كرت نميف دمحم نع يور هنإف) :م هلوقب هجولا اذه ىلإ راشأ « ةياورلا هجو نم :يناثلا
 ‹رهظلاب رهظلاو « رجفلاب رجفلا يضقي ينعي :ش (ةنئاف ةيتقو لك عم دغلا نم يضقي لعجو ةليلو موي
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 نإو « ةلقلا دح يف تئاوفلا لوخدل اهمدق نإ ةدساف تايتقولاو « لاح لك ىلع ةزئاج تئاوفلاف

 رصعلا ىلص نمو . اهئادأ لاح هنظ يف هيلع ةنئاف ال هنأل ةريخألا ءاشعلا الإ« كلذكف اهرخأ

 ‹ تقولا رخآ يف ناك اذإ الإ ةدساف يهف رهظلا لصي مل هنأ ركاذ وهو

 ىلع اهمدق ءاوس ينعي :ش (لاح لك ىلع ةزئاج تئاوفلاف) :م بيترتلااذه ىلع « رصعلاب رصعلاو
 ىدأ ىتم هنأل :ش (ةلقلا دح يف تئاوفلا لوخدل اهمدق نإ ةدساف تايتقولاو) :م اهنع رخأ وأ نيتقولا

 كلذك لازي ال مث اًسمخ تداع اهدعب ةكورتم ىضق اذإ هنأ الإ تاكورتملا ةسداس تراص اهنم اًئيش

 . زاوجلا ىلإ دوعي الف

 :م اهلك دسفت كلذكف يأ :ش (كلذكف) :م اهلك تايتقولا رخأ نإو يأ :ش (اهرخأ نإو) :م

 فنصملا للع دقو « يسانلاك راصف هدنع هيلع ام ىلص دقو اهالص هنأل :ش (ةريخألا ءاشعلا الإ)

 ءاشعلا ءادأ لاح يأ :ش (اهئادأ لاح هنظ يف هيلع ةتئاف ال هناأل) :م هلوقب ةريخألا ءاشعلا داسف مدعب

 ال يعفاشلاو ءًأطخ ناك نإو اًربتعم عقو هيف ادهتجم ىلصف ىقال ىتم نظلاو « ةيتقولا ةريخألا
 نأ هبحاص نظو صاصقلا هل نم دحأ ىفع اذإ امك راصو « هيأرل اًقفاوم هنظ ناكف بيترتلا بجوي

 « قح ريغب لتق اذه نأ مولعمو « هنم صتقي ال لتاقلا كلذ لتقف « هقح يف رثؤم ريغ هبحاص وفع

 . صاصقلا بوجو اًعنام نظلا كلذ راص كلذ يف دهتجي ًالوأتم ناك امل نكل

 ءوضو ىلع رصعلا ىلص مث اًيسان ءوضو ريغ ىلع رهظلا ىلص اذإ اب اذه لكشي :تلق نإف
 ال هنآ انه اه رکذ ام سايق یلعو « اًعیمج امهدیعی نأ هیلعف هئزجی هنأ بسحی وهو رهظلل ارکاذ

 رهظلا ىضق هنأ امل : اينا .رصعلا ءاضق هيلع بجي ال نأ يغبني ناك اهئادأ لاح هنظ يف هيلع ةتئاف

 ىلع بجاو ريغ بيترتلاو «ةنئافلا نم ءيش هيلع قبي ملو هيلع ام عيمج ىضق هنأ هنظ يف عقو دق
 . ركذ امك هبهذم اًقفاوم اًضيأ انه اه هنكيي ناكف -هللا همحر- يعفاشلا بهذم

 « هدعب ىدؤي اميف هرثأ رهظف « هيلع عمجم يوق داسف ةراهطلا كرتب ةالصلا داسف : تلق مث

 . ىرخأ ةالص ىلإ همكح ىدعتت الف « هيف فلتخم فيعضف بيترتلا كرت ببسب اهداسف امأو

 :ش (ةدساف يهف رهظلا لصي مل هنأ) :م ركاذ هنأ لاحلاو يأ :ش (ركاذ وهو رصعلا ىلص نمو) :م

 رصعلا زوجي هنإف رصعلا تقو رخآ يف يأ :ش (تقولا رخآ يف نوكي نأ الإ) :م ةدساف رصعلا يأ

 هداعأ ملف «تاولصلا سنج يف ةلأسملا هذه يف مكحلا ىضم اميف فنصملا نيب دق :تلق نإف

 . ؟ انهاه

 قيض يف رابتعالا نأ وهو ‹ رصعلا تقو رخآ يف فالتخالا ىلإ ةراشإلا يهو ةدئافل :تلق

 نأ -هللا همحر- يناودنهلا رفعج يبأ هيقفلا نع ىكح « بحتسملا تقولل وأ تقولا لصأل تقولا

 -هللا همحر- دمحم دنعو « تقولا لصأب رابتعالا -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع
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 بيترتلا ةلأسم يهو

 بورغ لبق رصعلاو رهظلا ءادأ هنكي نإ ةلأسملا نم هيف نحن اميف اذه ىلعو « بحتسملا تقولاب

 طقس سمشلا بورغ لبق نيتالصلا ءادآ هنكم ال ناك نإو « بيترتلا ةاعارم هيلعف سمشلا

 اهريغت دعب اهضعب وأ رصعلا عقيو اهريغت لبق رهظلا ءادأ هنكمأ نإو « رصعلا ءادأ هيلعو «بيترتلا

 فوخل بيترتلا طقست ةهاركلا ىنعم نأل -هللا همحر-دمحمل اًفالخ امهدنع بيترتلا ةاعارم هيلعف

 . تقولا لصأ تاوف

 ريغت دعب رهظلا نم ءيش ءادأ نأل « بيترتلا طقسي اهريغت لبق رهظلا ءادأ هنكيي مل نإو

 . الإ سيل مويلا رصع تقو تقولا كلذ نأل « قافتالاب زوجي ال سمشلا

 انركذ دقو . اهيف بيترتلا ةاعارم ةلأسم يه ةروكذملا ةلأسملا يأ :ش (بيترتلا ةلأسم يهو) :م

 . ةداعإلا هجو

 اعيرفت رجفلا تقو يف مويلا كلذ تاولص يلصيف موي لك يف حبصي يفايفلا يف عار :عورف

 رفز لوق ىلع : ليقو « بيترتلا ءاقبل زوجي ال يناثلا موبلا يفو ءزئاج لوألا رجفلاف « ةلعل
 ‹«طوسبملا »يف امهنع ركذ امك يناثلا رجفلا زوجي زاوجلا نم ةعنام ةكورتملا نأ ملعي مل نإ نسحلاو

 ارهش برغملا ىلص رفاسم «هقفلا عماوج» يفو « بيترتلا طوقسب زوجي اهدعت امو ثلاثلا رجفلاو

 رهظلاو رجفلاو ءاشعلا زوجتو لوألا برغملا دسفيو ةلطاب اهلك براغملاف « ارصق نيتعكر

 . برغملا الإ اًعيمج اهدعب ام زوجي تراصف «رصعلاو

 اهحتتفا ولو « ىضم رهظلا ركذت مث رصعلا لالخ يف سمشلا تبرغ اذإ :«ىقتنملا »يفو

 يعفاشلاو كلام لوق وهو تاولص سمخ يلصي اهفرعي ملو ةالص يسن لبقتسا ترمحا مث اركاذ

 يلصي : ليفو « راتخملا وهو : « هقفلا عماوج» يف -هللا همحر- يقانخسلا لاق -هللا امهمحر-

 لوق وهو « بذهملا »يفو « ثايغ نب رشب لوق وهو « هيلعام يوني تادعق ثالثب تاعكر عبر

 مث ةيرحتب برغملاو ةيرحتب رجفلا يلصي : خلب خياشم ضعب لاقو « يوونلا نع هلثم و« ينزملا
 الإ دعقي ال تاعكر عبرأ يلصي: يعازوألا لاقو ءةليلو موي ةالص نم هيلع ام يوني اًعبرأ يلصي

 . ىلاعت هللا ملع يف هيلع ام اهئادتبا يف يونيو وهسلل دجسيو ةعبارلاو ةيناثلا يف

 نامث يلصي ؟رضح نم مأ يه رفس نمأ ةتئافلا ردي مل نإو « ذخآناذهبو : مزح نبا لاق

 همحر- دمحم نع ةعامس نبا هاور « نيموي ةالص ديعب نيموي نم نيتالص يسن نو ‹تاولص

 . مايأ ةثالث ةالص ديعي نهيلايلو مايأ ةثالث نم تاولص ثالث يسن نإو -هللا

 الو « موي نم برخغملاو موي نم رصحلاو موي نم رهظلا تاولص ثالث كرت ولو «طيحملا» يفو
 . حصألا وهو« طيحملا» يف لاق « ءاش فيك يلصيف بيترتلا طقسي ليق ىلوألا اهتيأ يردي
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 اهسفن يف نوكي نأ ربتعت تئاوفلا نأل ءيزجي ال ليقو « راتخملا وهو «هقفلا عماوج» يفو

 مث رهظلا مث برغملا مث رهظلا مث رصعلا مث رهظلا تاولص عبس يلصيف بيترتلا طوقسل اتس
 . رهظلا مث رصعلا

 ءاشعلا مث تاولص عبس يلصي ماي ةعبرأ نم اهلبق ام عم ءاشعلا ينعي تاولص عبر هتتاف نإو

 «حاضيإلا» يف اذك لئاسملا هذه سنج جيرخت سايقلا اذه ىلعو « تاولص عبس يلصي مث

 .(مالسإلا خيش طوسبم»و

 مث ةرشع سمح يلصي عبرألا يف نأل « ةالص نيثالثو ىدحإ يلصي «تاعقاولا» يفو

 لبق لعفي ناك امك لعفي مث «ةالص ةرشع تس ربتعيف رجفلا يلصي مث ةرشع سمخ يلصي

 .ةالص نيئالثو ىدحإ ةلمحلا ريصتف ةالص ةرشع سمخ كلذو «رجفلا

 « فالخ الب ةليلو موي ةالص ديعي كلذ يردي الو اهنم اتكر وأ ةالص يسن اذإ!ديفملا» يفو

 ال هنأ بهذملاو سنجل ا داحتال زوجي ليق هنيعب ال امهدحأ ىونف نيموي نم تاف رهظ انباحصأ نيب

 رجفلا لصي مل لجر «ةريخذلا» يفو . ةفلتخملا ضئارفلاك اهلعجي تاقوألا فالتخا نأل « هتزجي

 يناثلا مويلا يف هئزجتو « لوألا مويلا يف عبرألا تاولصلا هئزجت ال ليق ءاهريغ ىلصو ارهش

 ليقو « ةزئاج عبرأو ةدساف تس رشع لك نمو « كلاثلا مويلا يف هئزجي الو بيترتلا طوقسل

 ةالص هنأل يناثلا رجفلا الإ رجف لك هئزجي ليقو ءاهريغ هئزجي الو ارجف ةرشع سمخ هئزجي

 . تئاوفلا ترثك اهدعبو زجي ملف تاولص عبرأ هيلعو

 ال ةتئافلا ديعي ةفينح يبأ دنعف ةتئافلل ركاذ وهو ارهش ىلص مث ةالص كرت ولو« ةفحتلا» يفو

 اهديعي -هللا همحر- دمحم دنعو « اهدعب اًسمخو اهديعي -هللا همحر- فسوي ىبأ دنعو « ريغ

 يف لخد ناصقن لجأل ناك نإف « ءيش هتاف نوكي نأ ريغ نم هرمع ةالص ضعب نم اهدعب اًعبرأو

 . لعفي ال كلذك نكي مل نإو «نسحف ةهاركل وأ هتالص

 يفو . هدعب ال تقولا يف ةداعإلاب رمؤي هدوجس الو هعوكر متي ملاذإ «هقفلا عماوج» يفو

 اهيضقي اًيفنح راص مث ةنس ةالص كرت يعفاش هيفو « نيلاحلا يف ىلوأ ءاضقلا رحبلا رصتخم)»

 . -هللا همحر- ةفينح ىبأ بهذم ىلع

 . زاج اهاضق بهذم يأ ىلع: -هللا همحر- يردحجلا لاقو

 ام ةداعإ هيلعف ملع مث اهب لهجي ىفن تاولص وني ملو تئاوف ىضق ول «رحبلا رصتخم» يفو
 . ةينلا هذه نودب هاضق

 اهنأ يوني نأ هيلع سيلو « امهريغو رصعلاو رهظلا يوني هنأ حصألا : ينانيغرملا لاقو
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 . - هللا امهمحر- فسوي يبأو « ةفينح يبأ دنع ةالصلا لصأ لطبب ال ةيضرفلا تدسف اذإو

 تلطب ةيضرفلا تلطب اذإف « ضرفلل تدقع ةميرحتلا نأل؛لطبت : - هللا همحر- دمحم دنعو

 نالطب ةرورض نم نكي ملف « ةيضرفلا فصوب ةالصلا لصأل تدقع اهن امهلو ًالصأ ةيرحتلا

 اًقوقوم اداسف دسفي رصعلا مث «لصألا نالطب فصولا

 . ىلوألا

 مل هنأ اركاذ ًالثم رصعلا ىلص ول ينعي :ش (ةالصلا لصأ لطبي ال ةيضرفلا تدسف اذإو) :م

 ليبسب ةفينح يبأ دنع نكل :ش (فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع) :م الفن بلقنت تدسف رهظلا لصي
 امدعب ًارصع نوكي فسوي يبأ دنعو « اًضرف لكلا بلقنا تاولص تس ىدأ ول ىتح فقولا
 همحر-رفز لاق هبو ءًالصأ :ش (لطبت -هللا همحر- دمحم دنعو) :م تابشلا ليبسب الفن تدسف

 ةالصلا نم جرخي نأ لبق هقهق ول هنأ فالخلا ةدئافو -هللا همحر- ةفينح يبأ نع ةياور وهو -هللا

 ضقتني ال -هللا همحر- دمحم دنعو ‹ ةيرحتلا ءاقبل امهدنع هتراهط ضقتني اًبفانم المع لمع وأ

 ضرفلا ءافتنال ينعي :ش (ًالصأ ةميرحتلا تلطب ةيضرفلا تلطب اذإف ٠ ضرفلل تدقع ةميرحتلا نأل) :م

 . ةليسولا تلطب دوصقملا لطب اذإف « هليصحت ىلإ ةليسو ةيرحتلا نأل « لفن الو ضرفلل

 :م ةيرحتلا نأ يأ :ش (اهنأ) :م -هللا امهمحر- فسوي يبأو ةفينح يبألو يأ :ش (امهلو) :م

 ةيضرفلا ةفصب ةفوصوم ةالصلا تدقعنا ةيرحتلا ينعي :ش (ةيضرفلا فصوب ةالصلا لصأل تدقع)

 ال ةيضرفلا ةفص يفاني ضراعلا نأل :ش ( لصاألا نالطب فصولا نالطب ةزورض نم نكي ملف) :م
 . ةالصلا لصأ ءافتنا ةيضرفلا ةفص ءافتنا نم مزلي الف ةالصلا لصأ

 لصألا لطبيف عوبتملا لعفلاك نوكيف هلصأل ًالصحتم فصولا نوكي نأ زوجي :تلق نإف
 . هنالطبب

 ال فصولاو ءهمدقت بجي لصحللا نأل ًالصحتم فصولا نوكي نأ زاوج ملسن ال :تلق

 . فوصوملا ىلع مدقي

 يفتني لكلاو ءازج ناكف هلجأل ةيرحتلا تدقعنا اميف لخدي مل ةيضرفلا فصو :تلق نإف

 . هئزج ءافتناب

 ام هریغ يفن ثیح نم لب ا۶ز ج نوکی یتح هلیصحت ثیح نم نکل كلذل لخدم هل لب :تلق
 نم رظن لهأ ضعب نإ مث «لكلا ءافتنا هئافتنا نم مزلي مل كلذك ناك اذإف تقولا يف همحازي

 ىقبي هيف دسفأ مث ةرافكلا موص يف عرش نم نأ اوعمتجا امل مهنأل فالتخالا اذه اونيبي مل انباحصأ

 . هللا مهمحر - خياشملا ةماع لوألا ىلعو «كلذك ةالصلا مكح ىلع ناك ًالفن

 :م فقوتلا ليبس ىلع ينعي :ش ( اًقوقوم دسفي) :م ةروكذملا ةلأسملا يف ينعي :ش (رصعلا مث) :م
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 همحر- ةفينح يبأ دنع اذهو « ةزئاج لكلا بلقنا رهظلا دعي ملو ‹« تاولص تس ىلص ول ىتح

 ‹ هعضوم يف كلذ فرع دقو « لاحب اهل زاوج ال اتاب اداسف دسفي امهدنعو. - هللا

 اهل اًركاذ رصعلا ىلصو اهكرت ناك يتلا رهظلا يأ :ش ( رهظلا دعي ملو تاولص تس ىلص ول ىتح)
 دنع اذهو) :م ازئاج بلقنال رهظلا داعأ ولو :ش ( ارئاج) :م تاولصلا لك يأ :ش (لكلا بلقنا) :م
 لبق ةكورتملا ىلص ول هريسفت «طوسبملا» ىفو « ناسحتسا وهو :ش ( -هللا همحر- ةفينح يبأ
 . هدنع سمخلا هيف ةسداسلا

 ةدحاوو اًسمخ دسفت ةدحاو اهل لاقي ىتلا ىه هذه : -هللا همحر- ةمئألا سمش لاق

 ةدسفملا ةدحاولاو ء ةكورتما ءاضق لبق ةسداسلا يف سمخلا ةححصلملا ةدحاولاف « اًسمخ ححصت

 نم ةلمجلا هذهل ةفص ةرثكلا نأ ناسحتسالا هجو « ةسداسلا لبق يضقي ةكورتملا يه سمخلل

 يف بيترتلا طقسف «بيترتلا طوقس وهو اهمكحب اهلوأ ىلإ تدنتسا ةفص تتبث اذإف « تاولصلا
 دنسأ توملاب هلاصيإب فصولا اذه هل تبث ال تولا ضرمك اذهو ءاهرايغأ يف طقس امك اهداحآ

 يأ قوف نم ةانثملا ديدشتب :ش ( اًاب اداسف) :م رصعلا يأ :ش (دسفي امهدنعو) :م .همكحب هلوأ ىلإ

 طوقس نأ ههجوو ‹« سايقلا وه اذهو «لاوحألا نم :ش ( لاحب هل زاوج ال ) هلوقب هرسفو «اعطق

 نم عقيام نوكي اغنإ بيترتلا طوقس ةلع نع رخأتي ةلعلا مكح وهام لكو ةرثكلا مكح بيترتلا
 . اهلبقاميف ال ةرثكلا دعب تاولصلا

 يبأ لوق هجو نآ ىلع سايقلا هجو نع باوجلا كل لصح ناسحتسالا هجو : تلق ام اذإف

 زاوجلا عني ثيدحلاو «تقولا يف ةيتقولا زاوج يضتقي ليزنتلا صن هجو نأ -هللا همحر - ةفينح

 ‹ عرشلا يف رفكتم ريغ فقوملا يف رمأ ننس ىلع زاوجلا فقوو « عناملا لاوز ىلع زاوجلا فقوتيل

 تبلقنا ءاشعلا تقو ىف ةفلدزملا ىلإ ضافأ نإ اهمكح فقوتي تافرعب اهالص برغم يف انلق امك

 ةفلدزملا ىتأو رخآ قيرط نم ةكم ىتأو تأي مل نإو ء ةفلدزما يف ءاشعلا عم اهتداعإ هتمزلو ًالفن

 ةبحاص كلذكو «هلزنم يف ةعمجملا موي اهالص نم رهظ اذكو اًسضرف برغملا عقي حابصإلا دعب

 مل تاولصلا نأ نيبت مدلا اهدواع مث تاولص تلصو اهتداع نود امف اهتداع تعطقنا اذإ ةداعلا

 مامتل عطقنا اذإف ءاهتداع مايأ ىلع داز اذإ كلذكو « ةحيحص تناك اهدواعي مل نإو ةحيحص نكت

 ‹ تاولصلا ءاضق اهيلع سيلو ضيح لكلا نأ نيبت اًموي رشع ةسمخ كلذ دعب ترهطو ة رشعلا

 عورشم لبقتسملا يف رمأ ىلع تاولصلا فقوت نأ ملعف تاولصلا ءاضق اهيلع ناك زواج نإو

 . هفرحب امف لمعتسی

 كرت هتروص ««طوسبملا يف تاولصلا باتك يف يأ :ش ( هعضوم يف كلذ فرع دقو) :م

 دنعو ءامهدنعاهلك سمخلا تدسف ةسماخو ةعبارو ةثلاثو ةيناثو ةدحاو اهدعب ىلص مث ةالص

 . بيرق نع اهانركذ دق ةفوقوم يه -هللا همحر- ةفينح يبأ
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 ءامهل اًنالخ - هللا همحر- ةفينح يبآ دنع ةدساف يهف رتوي مل هنأ ركاذ وهو رجفلا ىلص ولو

 ىلعو ‹ نتسلاو ضئارفلا نيب اميف بيترت الو امهدنع ةنس هدنع بجاو رتولا نأ ىلع ءانب اذهو

 هدنعف ةراهط ريغب ءاشعلا ىلص هنأ نيبت مث رنولاو ةنسلأ ىلصو ًاضوت مث ءاشعلا ىلص اذإ اذه

 هنوكل اًضيأ رتولا ديعي امهدنعو «هدنع ةدح ىلع ضرف رتولا نأل؛ رتولا نود ةنسلاو ءاشعلا ديعي

 . ملعأ هللاو ءاشعلل اعبت

 هنأ ركاذ هنأ لاحلاو رجفلا ةالص ىلص ولو يأ :ش (رتوي مل هنأ ركاذ وهو رجفلا ىلص ولو) م

 هدنع المع ضرف رتولا نأل :ش (ةفينح يبأ دنع ةدساف) :م رجفلا يأ :ش ( يهف) :م رتولا لصي مل

 (اذهو) :م هلوقب كلذ ىلإ راشو ءامهدنع ةنس رتولا نأل :ش (امهل اًقالخ) :م بيترتلا ةاعارم بجيف

 :م المع ضرف يأ :ش (هدنع بجاو رتولا نأ ىلع) :م ينبي ي :ش ( ءانب) :م فالحلا اذه يأ :ش

 الو) :م هلوقب كلذ ىلإ راشأو « ةنسلاو ضرفلا نيب بيترتلا ةاعارم بجي الف :ش ( امهدنع ةنس)

 بيترتلا بجي اغإو ننسلاو ضئارفلا نيب بجاوب بيترت ًالوأ :ش (نتسلاو ضئارفلا نيب اميف بيترت

 رجفلا ءادأ زاج امهدنع ةنس هدنع بجاو رتولا نأ وهو فالتخا اذه تبث املف ‹ضرفو ضرف نیب

 ةنس هدنع بجاو رتولا نأ وهو فالخلا اذه ىلع يأ اذه ىلعو) :م امهدنع ةنس هنأل «رتولا ركذت عم

 :ش (هدنعف ةراهط ريغب ءاشعلا ىلص هنأ نيبت مث رتولاو ةنسلا ىلصو ًاضوت مث ءاشعلا ىلص اذإ امهدنع

 ‹ ةراهط ريغباهعوقولف ءاشعلا امأ :ش (ةنسلاو ءاشعلا ديعي) :م : -هللا همحر - ةفينح ييأ دنع يأ

 ديعي ينعي :ش (هدنع ةدح ىلع ضرف رتولا نأل رتولا نود) :م ءاشعلل اَعبت اهنوكلف ةنسلا ةداعإ امأو

 . رخآ ضرف ةينب ضرف ىلص هنأك راص هنأل رتولا
 لوخد لبق هادأ نكلو ةنس ناك نإو هنأل :ش ( ءاشعلل اًعبت هنوكل اًضيأ رتولا ديعي امهدنعو) :م

 يف رتولا ىلص ولو «هتقو لبق اًيلصم ناكف دجوي ملو ةحصلا هجو ىلع ءاشعلا دعب هتقوو «هتقو

 :ش ( ملعأ هللاو) :م قافتالاب هزجي مل كلذل ركاذ وهو ءاشعلا يلصي نأ لبق ءاشعلا تقو

 . باوصلاب
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 وهسلا دوجس باب
 مالسلا دعب نيتدجس ناصقنلاو ةدايزلا يف وهسلل دجسي

 (وهسلا دوجس باب) :م

 يف عرش «ءاضقلاو ءادألا نايب نم غرف الو «وهسلا دوجس ماكحأ نايب يف باب اذه : يأ:ش

 ءاضق نايب يف لوألا بابلا نإ ثيح نم نيبابلا نيب ةبسانملا نكلو ءامهيف عقي ناصقنل رباج نايب
 بجاو كرتل اهل ربج نايب يف ًضيأ بابلا اذهو « اهتقو نع هريخأت نع اهل ربج اهؤاضقو تئاوفلا
 ببسلا ىلإ مكحلا ةفاضإ وهسلا دوجس يف ةفاضإللاو ءاهلحم ريغ يف ةدايزل وأ نكر ريخأتل وأ

 ةفاضإ تاصاصتخالا هوجو یوقآأو » صاصتخالل ةفاضإلا نأل » تافاضإلا يف لصألا يهو

 . ببسلا ىلإ ببسملا

 ضعبو دمعلا يف بجي ال اذهلو ءوهسلا سفنب بجي وهسلا دوجس نأ اذه نم ملع :تلق

 يعفاشلا نعو . «هدعاوق» يف يكلاملا دشر نبا هركذ « ناصقنلاو ةدايزلا هببس : نولوقي ةيكلاملا

 . ىلوألا قيرطب دمعلا يف دجسي

 ىدحإ رخأ اذإ : امهيدحأ : نيتلأسم يف الإ وهسلا دوجس بجي ال : «عيبانيلا »يفو

 امهيف وهسلل دجسي هنإف ىلوألا ةدعقلا كرت اذإ : ةيناثلاو ءةالصلا رخآ ىلإ ىلوألا ةعكرلا يتدجس

 يف فقأ ملو « يفطانلا سانجأ »يف امهركذ : «عيبانيلاا بحاص لاق «اًيسان وأ ادماع ناك ءاوس

 . انباحصأ بتك نم هریغ

 ريغ نم ةدايزلاو «دوجس وأ عوكر ةدايزك ةالصلا سنج نم :ش (ةدايزلل وهسلل دجسي) م

 كولدل ةالصلا مقأ # : ىلاعت هلوقل « ةيببسلا ىنعم تابثإل ةدايزلا يف ماللاو « ةالصلا لطبت هسنج

 .(۷۸ ةيآلا : ءارسإللا)  سمشلا

 نع ناك اذإ هدنع نإف ‹ كلام لوقل يفن هيفو « اًضيأ ناصقنلل بجي يأ :ش (ناصقنلاو) :م

 ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ ليصفت يتأيو ‹ مالسلا دعبف ةدايز نع ناك نإو « مالسلا لبق دجس ناصقن

 : ةسمخ لاوقأ ىلع هيف اوفلتخا :ش ( مالسلا دعب نيتدجس) :م

 ‹صاقو يبأ نب دعسو ‹«بلاط يبأ نب يلع بهذم وهو « هركذامك مالسلا دعب انبهذم

 نب هللادبعو «ريبزلا نب هللا دبعو ‹ كلام نب سنأو ‹رساي نبرامعو « دوعسم نب هللا دبعو

 «ىليل يبأ نباو ‹ يعخنلا ميهاربإو ‹ يرصبلا نسحلا : نيعباتلا نمو ‹ - مهنع هللا يضر- سابع

 . - مهنع هللا يضر- زيزعلا دبع نب رمعو ‹حلاص نب نسحلاو ‹ يروثلاو

 ‹« لوحكمو «ةريره يبأ لوق وهو «مهدنع حصألا ىلع مالسلا لبق : يعفاشلا بهذمو

 ناک نإو ‹ مالسلا لبقف ناصقنلل ناك نإ [. ..]: كلام بهذمو «ثيللاو « ةعيبرو ‹ يرهزلاو
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 هيلع - هنآ يور امل مالسلا لبق دجسي : - هللا همحر - يعفاشلا دنعو « ملسي مث دهشتي مث

 دعب ناتدجس وهس لكل» : - مالسلا هيلع - هلوق انلو ء مالسلا لبق وهسلل دجس - مالسلا

 ء(مالسلا

 . ةيعفاشلل لوق وهو مالسلا دعبف ةدايزلل

 لبق هللا لوسر اهيف دجس يتلا عضاوملا يف مالسلا لبق دجسي هنآ : ةلبانحلا بهذمو
 ريغ يف دوجسلا نم ناك امو « مالسلا دعب ةَ اهيف دجس يتلا عضاوملا يف مالسلا دعبو « مالسلا

 . ادبأ مالسلا لبق هل دجسي عضاوملا كلت

 طقف ةي هللا لوسر اهيف دجس يتلا عضاوملا يف الإ وهسلل دجسي ال : ةيرهاظلا بهذمو

 . ءيش هيلع سيلف اًبدن ناک نإو هب یتا ًاضرف ناک نإ كلذ ريغو

 . نيديلا يذ ثيدح يف ءاج امك نينثا نم ملس :يناثلاو

 : نيصح نب نارمع ثيدح يف ءاج امك ثالث نم ملس : ثلاثلاو

 .دوعسم نب هللا دبع ثيدح يف ءاج امك اًسمخ ىلص هنآ :عبارلاو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ ًالصفم مهثیداحأ

 اًضيأ دهشتي مث نيتدجس دجسي هتالص رخآ يف دهشتي نأ دعب يأ :ش ( ماسي مث دهشتي مث) :م

 يعفاشلاو كلامو ثيللاو دامحو مكحلاو ةداتقو يروثلاو يبعشلاو دوعسم نبا لاق هبو ‹ملسي مث

 . قاحسإو دمحأو

 ءاطعو نيسحلاو سنأ لاق ‹ دهشتي الو ملسی : یلیل يبأ نباو دامحو دعسو نیریس نبا لاقو

 . مالس الو دهشت وهسلا يتدجس يف سيل : سواطو

 لبق وهسلل دجس مالسلا هيلع هنأ يور امل مالسلا لبق دجسي : - هللا همحر - يعفاشلا دتعو) :م

 -هللا مهمحر- ةتسلا ةمئألا هجرحخأ « ةنيحب نب كلام نب هللا دبع هاور ثيدحلا اذه :ش ( مالسلا

 ماقو ‹ سلجي ملو نييلوألا نيتعكرلا نع ماقف رهظلا ىلص مالسلا هيلع يبنلا نأ يراخبلل ظفللاو

 نأ لبق نيتدجس دجسف سلاج وهو ربك هميلست سانلا رظتنا ةالصلا ىضق اذإ ىتح هعم سانلا

 .ملس مث ملسی
 نع ثيدحلا اذه يور :ش (« مالسلا دعب ناتدجس وهس لكلا : مالسلا هيلع هلوق انلو) م
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 مالسلا دعب وهسلا يتدجس دجس - مالسلا هيلع - هنأ يورو

 .- هنع هللا یضر-نابوث

 امدعب ناتدجس وهس لكلا : لاق هنأ مالسلا هيلع يبنلا نع هنع ةجام نباو دواد وبأ هجرخأ

 . «همجعم )یف یناربطلاو ‹ «هفنصم)» ىف قازرلا دبعو ««هدنسم» يف دمحأ هاورو  ملسی

 وبأ هاور ثيدححلا اذه :ش ( مالسلا دعب وهسلا يتدجس دجس مالسلا هيلع هنأ يورو) م

 مالسلا هيلع هللا لوسر انب ىلص : لاق « هنع ملسمو يراخبلا هجرخأ - هنع هللا يضر-ةريره

 نأ ىلإ « ؟تيسن مأ هللا لوسر اي ةالصلا ترصقأ : لاقف « نيديلا وذ ماقف ‹ نيتعكر يف ملسف

 اذه يفو «ميلستلا دعب سلاج وهو نيتدجس دجس مث« ةالصلا نم يقب ام لوسرلا متأف : لاق

 قدصأ» : لاقف هعينص هل ركذف قابرخل ا هل لاقي لجر ماقف تاعكر ثالث يف ملسف رصعلا ىلص

 . «ملس مث نيتدجس دجس مث ملس مث ةعکر ىلصف « معن : اولاق «؟اذه

 نب ةريغمل ا انب يلصي ناك ةقالع نب دايز نع يذمرتلاو دواد وبأ هجرخ ةبعش نب ةريغملا نعو

 ‹ ملسو هتالص نم غرف املف ءاوموق نأ مهيلإ راشأف « هفلخ نم هب حبسف نيتعكرلا يف ضهنف ةبعش

 . ےیحص نسح ثيدح : يذمرتلا

 سابع نب هللا دبع نب يلع نع حلاص نب دمحم نع يناربطلا هجرخأ « كلام نب سنأ نع

 امأ : لاقو انيلإ تفتلا مث مالسلا دعب دجسف اهيف ىهسف ةالص كلام نب سنأ فلخ تيلص : لاق

 يبأ نب ءاطع نع تاقبطلا يف دعس نبا جرخأ . -امهنع هللا يضر- ريبزلا نب هللا دبع نعو

 صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم« كردتسملا» يف مكاحلا ىورو : «ةصالخلا »يف يؤونلا لاق

 نب ليعامسإ نع «(۳۲۲ /۲) قازرلا دبعو (۲۸۰ /۰)دمحأ ]۱۰۰٥[« ةجام نبا « [۹۱۷] دواد وبا هاور (۱)

 نابوث نع ريفن نب ريبج نب نمحرلادبع نع يسنعلا ملاس نب ريهز نع يعالكلا هللادبع نب هللا ديبع نع شايع

 . يوقلاب سيلو « شايع نب ليعامسإ هب درفنا : يقهيبلا لاق « اعوفرم . . .
 نب ةريغملا نع ةقالع نب دايز نع يدوعسملا نمحرلادبع نع ۳٠١[ :۲۹۹] يذمرتلا « ]۹4٠٠[ دواد وبأ هاور (۲)

 . حيحص هدانسإو « اعوفرم . . . ةبعش

 . ليهاجم هيف : ٠١٤) /۲) : «عمجملا» ييف يمثيهلا لاق (۳)
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 - مالسلا هيلع - هلوقب كسمتلا يقبف هلعف اتياور تضراعتف

 . نيخيشلا طرش ىلع حيحص امهثيدحو :لاق « هوحن ةبقعو

 نيثيدحلا نيب نيلعفلا نيب ةضراعملا نايب « ةي لوسرلا لعف يأ :ش ( هلعف اتياور تضراعتف) :م

 ‹ مالسلا لبق دجس ةي هنأ ىلع لدي يعفاشلا ثيدح نأل ‹رهاظلا انلو « يعفاشلا امهركذ نيذللا

 ال : يزارتألاو يقانغسلا مهنم حارشلا ضعب لاق « مالسلا دعب دجس هنأ ىلع لدي انشيدحو

 لوق ىنعم وهو ضراعملا نع ةمالسلل ةَ هلوقب انلمعف « اًبناج امهانكرت هنع نالعفلا ضراعت

 . « ناتدجس وهس لكلا : ةي هلوف وهو :ش ( يب هلوقب كسمتلا يقبف) :م فنصملا

 ثيدح اهنم ب هلوق نم مالسلا لبق دوجسلا يف تدرو دق ثيداحألا نأل ءرظن هيف :تلق

 كش اذإ » : ب هللا لوسر لاق : لاق ‹ هنع ملسم هجرخأ -هنع هللا يضر- يردخلا ديعس يبأ

 دجسي مث « نقيتي ام ىلع نبيلو كشلا حرطيلف اًعبرأ وأ اًتالث ىلص مك ردي ملف هتالص يف مكدحأ
 . “۲ لسي نآ لبق نیتدجس

 ماق اذإ مكدحأ نإ : لاق ةَ هللا لوسر نأ هنع ةتسلا ةمئألا هجرخأ ةريره يبأ ثيدح اهنمو

 وهو نيتدجس دجسيلف كلذ مكدحأ دجو اذإف ‹ ىلص مك ردي مل ىتح هيلع سبلف ناطيشلا هءءاج يلصي

 . مسي مث ملسي نأ لبق» : ظفل يفو «ميلستلا لبق سلاج وهو» : ةجام نباو دواد وبأ هيف داز «سلاج

 هنع ةجام نباو يذمرتلا هجرخأ -هنع هللا يضر - فوع نب نمحرلا دبع ثيدح اهنمو

 ىلع نبيلف نيننثا وأ ىلص ةدحاو ردي ملف هتالص يف مكدحأ ىهتنا اذإ » : لوقي ةي يبنلا تعمس : لاق

 ىلع نبيلف اًعبرأ وأ اًتالث ىلص ردي مل نإف « نيتنٹا ىلع نييلف اناث وأ ىلص نيتنث ردي مل نإف « ةدحاو
 . حيحص نسح ثيدح : يذمرتلا لاقو « « ملسي نآ لبق نيتدجس دجسيلو ثالثلا

 هدنسأو «مالسلا دعب دوجسلا خسن ىعدا هنأ يرهزلا نع يور : (ةفرعملا »يف يقهيبلا لاقو

 » «هننس» يف يئاسنلا هاور « مالسلا لبق امهدجس إب هنأ ةيواعم ثيدحب هدكأ مث هنع يعفاشلا

 . ةرخأتم ةيواعم ةبحصو : لاقو

 اذه : يسوطرطلا لاقو « مهدنع ةجح ريغ وهو . عطقنم يرهزلا لوق نإ مهضعب لاق :تلق

 . يوق ريغ وه : يقهيبلا لاق «نزام نب فرطم اًضيأ هدانسإ يفو « يرهزلا نع حصي ال

 هنع ةياورلا زوجت ال :نابح نبا لاقو يوق ريغ : يئاسنلا لاقو «باذك : ىيحي لاق :تلق

 ًالوق ةتباث دعبو لبق دوجسلا ثيداحأو «هبهذم ةياور هتقفاول كلذ يقهيبلا ركذي ملو «[. . .1الإ

 ىلع ثيداحألا لعج ىلوألاو ةحيحص ةياورب مولعم ريغ ضعب ىلع اهضعب مدقتو ءًالعفو

 نع ‹ بیرک نع « لوحکم نع ‹«قاحسإ نب دمحم نع « ]۹٩٥[ ةجام نبا « ]۳۲١[ يذمرتلا هاور : حيحص )١(

 . سلدم وهو قاحسإ نبا ةنعنع هيفو « اعوفرم . . . سابع نبا
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 مالسلا نع رخؤيف رركتي ال امن وهسلا دوجس نألو

 . نيرمألا زاوجو « عسوتلا

 مالسلا وه مالسلا دعب دوجسلاب تءاج يتلا ثيداحألا يف مالسلاب دارملا : اولاق :تلق نإف

 . وهسلا ليبس ىلع اهريخأت نوكيو «دهشتلا يف ةي يبنلا ىلع

 ليبس ىلع نوكي مالسلا لبق مهشيدح : لاقي نأ وهو « هلثب ضراعم هنأ عم ديعب اذه :تلق

 مالس وهو ةالصلا نم هب جرخي يذلا دوهعملا مالسلا ىلع مالسلا لبق مهثيدح لمحيو ءوهسلا

 دعب الإ نوكي ال وهسلا دوجس نإ ‹ دهشتلا يف يذلا مالسلا ىلع مهلمح اضيأ لطبيو ‹«للحتلا

 . اًقافتا ميلستلا

 مالك نماذه ذخأ :تلق ءخلإ . . نيهجوب هيلع ضرتعا عضوملا اذه يف : لمكألا لاقو

 ةجحلا نم امهدعب ام ىلإ راصي اغنإ نيتجحلا نيب ةضراعملا نأ لوألا ضارتعالا ريدقت يف يقانغسلا

 دنع لوقلا ىلإ ريص فيكو ءال لعفلاو «بجوم لوقلا نأل لعفلا قوف لوقلاو « امهقوف ام ىلإ ال

 ريغ وهو « ةلدألا ةرثكب حيجرتلا هركذ يذلا اذه نم مزلي هنأ يناثلا ضارتعالاو . لعفلا ةضراعم

 حلصي ال فيكف « للعلا ىوقأ نم ةي لوسرلا لوقو «ةجح حلصي ال ةلع حلصيام لك ذإ زئاج

 ةوقل لعفلاو لوقلا نيب ةضراعملا سيلو ةاواسملا يضتقت ةضراعملا نأب : لوألا نع بيجأ

 هنأل «لوقلاب انذخأ «ةوقلا يف امهيواستل نيلعفلا نيب ةضراعم لا تتبث الو « لعفلا فعضو لوقلا

 نوكي اغنإ « اهدعب ام ىلإ راصي نيتجحلا نيب تعقو اذإ ةضراعملا نإ : مهلوقو . هب انلمعف انل دهشي

 ‹ةضراعملا ىلإ ذفنيح جاتحت الف امهقوف ةجحلا تناك نإو ءامهقوف اميف ةجحل ا مادعنا دنع كلذ

 انلق ول نأ مزلي اغنإ متلق ام نأب : يناثلا نع بيجأو . لودعلا لقنب هتوبث اوركنأ نإو «كلذك انهو

 ‹«بابلا يف ةجحلا وهام ىلإ انعجر هلعف ضراعت ال لوقن لب «هب لوقن الو «لوقلاب لعفلا حيجرتب

 نم هانركذ ام باوجلا يف هجوألاو « انركذ امك ضراعت اًضيأ هلوق نيب نأل رظن هيف :تلق

 ليوأت :«راونألا» يفو «خوسنم نيديلا يذ ثيدح اًضيأو « نيرمألا زاوج ىلع ثيداحألا لعج

 مالسلا نياعو ءوهسلا يتدجس يف -مالسلا هيلع- هتالص يف لخد يوارلا نأ يعفاشلا هاور ام

 . نونسملا نايبل ال مالسلا لبق زاوجلا نايبل- مالسلا هيلع- هنم ناك وأ كلذك ىورف « امهدعب

 دوجس نوك ىلع يلقع ليلد اذه :ش ( مالسلا نع رخؤيف رركتي ال امن وهسلا دوجس نألو) :م

 ءةلعلا دوجس نامز نع وهسلا دوجس رخأتي ال نأ يضتقي ناك سايقلا نأ هريدقت مالسلا دعب وهسلا

 نامز دجس اذإ هنألف رركتي ال هنوك امأو «مالسلا نع رخأ رركتي ال امم ناك ال هنأ الإ «وهسلا يهو

 ال مزال ضعب يقب دجسي مل نإف « ال وأ اًيناث دجسي نأ امإ ولخي الف ىهس اذإ مث ءوهسلا دوجو
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 . حيحصلا وه نيتميلستب يتأيو ةيولوألا يف فالخلا اذهو « هب ربجي مالسلا نع ىهس ول ىتح

 اًضيأ مالسلا نع رخأ ىنعملا اذهلف « ةلعلا نامز نع رخأ كلذلف «راركتلا مزلي دجس نإو « هل ربج

 ولو «مالسلا ريخأتل وهسلا دوجس همزلي اًيهاس ًالثم ةسماخلا ىلإ ماق نأب مالسلا نع ىهس ول ىتح

 . ىهانتي ال ام ىلإ يدؤي هنأل دوجسلا همزلي ال مالسلا دعب ىهس

 نبا بهذم نأل « كلذك سيل :تلق « عامجإلاب رركتي سيل وهسلا دوجس : يزارتألا لاقو

 «تادجس عبرأ دجسي نيوهس ىهس اذإ : يعازوألا لاقو . وهسلا دعب رركتي دوجسلا نأ ىليل يبأ

 ةريخمو يعخنلاو نسحلا لوق وهو دجسي مل وهسلا يتدجس يف ىهس ولو . يوونلا هركذ
 . عامجإاذهو قاحسإو دمحأو يعفاشلاو كلامو يروثلاو ناذاز نب روصنمو يبعشلاو

 مالسلا نع هوهسو مالسلا نع رخؤيف حيضوت اذه :ش (هب ربجي مالسلا نع ىهس ول ىتح) :م

 يف فالخلا اذهو) :م صقنلا لجألو «دوجسلاب مالسلا ربجي ىهس اذإف « ةسماخلا ىلإ مايقلاب نوكي

 ىلوألا نأ دارأ ءزاوجملا يف ال ةيولوألا يف يعفاشلا نيبو اننيب روكذملا فالخلا يأ :ش ( ةيولوألا

 هدنع ىلوألاو اًضيأ زوجي مالسلا لبقدجس ولو اندنعزوجيو « مالسلا دعب وهسلل دجسي نأ اندنع

 دقو « ةياورلا رهاظ باوج اذه ‹ فنصملا هركذ يذلا اذه اًضيأ زوجي مالسلا دعبو مالسلا لبق

 . هلحم ريغ يف هب ىتأ هنأل هب ربجت ال مالسلا لبق وهسلل دجس اذإ هنأ «رداونلا» يف ركذ

 ةياور يف اذه : يرودقلا لاق . اندنع زاج مالسلا لبق وهسلل دجس ول :«ةريخذلا» يفو

 نيب فالخ ال : ةيعفاشلا نم« يواحلا» بحاص لاقو . هب ربجي ال هنأ مهنع يورو :لاق «لوصأللا

 مدقتلا لوق يفو « ىلوألا يف فالخلا انإو «هدعبو مالسلا لبق زئاج وهسلا دوجس نأ ءاهقفلا

 لوق يفو « نيمرحلا مامإ هلاق ريخأتلاو يدقتلا يف رابخألا ةحصل ةليضفلا يف ءاوس ريخأتلاو

 . حيحصلا وهو : يوونلا لاق . هب دتعي ال هرخأ اذإ : مهنع

 ‹هلامش نعو هنيي نع نيتميلستب وهسلا دوجس هيلع نم يتاي يآ :ش (نيتميلستب يتايو) :م

 :ش (حيحصلا وه) :م نيتدوهعمل اك هراسيو هنيي نع ملسي ٤: ديفملا» يفو .دمحأو يروثلا لاق هبو

 «عيبانيلا » يفو بهذملا نم مالسإلا رخف نع لقن امع هب زرتحا حيحصلا وه نيتميلستب نايتإلا يأ
 . ههجو ءاقلت نم ةدحاو ميلستلا وهو حيحصلا وه [ ... .] و حصأ ناتميلستلا

 وهو « يخركلا لوق وهو «هنييي نع ةدحاو ةميلست ملسي نأ يغبني : (طيحملا» يفو
 دنع ههجو ءاقلت ملسي : «عئادبلاو «ينانيغرملا»و «ديغملا»يفو . يعخنلا لاق هبو بوصألا

 ىلوألا ىلإ اهمض ناكف ىلوألا يف ةيحت الو ةيحتلل ةيناثلاو ليلحتلل ىلوألا ةميلستلا نأل «ضعبلا
 ‹ اًضيأ انه ةيحتلا ىنعم طقس دقو «ليلحتلا نود ةيحتلل هنأل هيف فرحني ال نأ ىغبنيو « اًدبع

 ۰ راتخا مث ةدحاو ةميلست ملسي نأ اًضيأ «حاضيإلا» بحاصو مالسإلا خيشو مالسإلا رخف راتخاو

 خيش لاقو . ةلبقلا نع فرحنيالو . ههجو ءاقلت نم ةميلستلا كلت نوكت نأ مالسإلا رخف
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 يف ءاعدلاو - مالسلا هيلع - يبنلا ىلع ةالصلاب يتأيو دوهعملا وه ام ىلإ روكذملا مالسلل فرص

 ‹ حيحصلا وه وهسلا ةدعق

 رسيلا وبأ بسنو « مالكلاك هنأل « كلذ دعب وهسلا دوجسب يتأي ال نيتميلستب ملس ولو : مالسإلا

 .ةعدبلا ىلإ ةدحاولا ةميلستلاب لئاقلا

 . ةيحت : ةيناثلاو «ةيحتو ليلحت ىلوألا ةميلستلا نأ : مهلوق ةدئاف ام :تلق نإف

 ‹ هتراهط ضقتنت الو ىلوألا دعب هقهق ولو ىلوألا دعب ءادتقالا حصي ال هنأ اذه ةدئاف :تلق

 . نيتميلست ملسي فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ليقو

 «قلطم لوعفم هنأ ىلع بصتن حتفلاب اًقرص :ش (دوهعملا وه ام ىلإ روكذملا مالسلل اًفرص) :م

 الك هلعفو هلوق يف روكذمل ا مالسلل فرصلا لجأل يأ ليلعتلا ىلع بصن هنأ حيحصلاو « ليق اذك

 . ناتميلستلا وهو ةالصلا يف دوهعملا وه ام ىلإ مالسلا دعب روكذملا ثيدحلا يف

 دوجس هيلع نم يتأي يأ :ش ( وهسلا ةدعق يف ءاعدلاو مالسلا هيلع يبنلا ىلع ةالصلاب يتأيو) :م

 .. وهسلا دوجس يأ وهسلا ةدعق يهو ةريخألا هتدعق يف ةي يبنلا ىلع ةالصلاب وهسلا

 مأ ةالصلا ةدعق يف اهنأ تاوعدلا يفو ةي يبنلا ىلع ةالصلا يف اوفلتخا :“ ةريخذلا »يفو

 يف يخركلا ركذو ءوهسلا مالس لبق هلك كلذ نأ يتشورسألا رفعج وبأ ركذ «وهسلا يتدجس يف

 يف مالسإلا رخف هراتخاو ‹ ةريخألا ةدعقلا يه اهنأل ءوهسلا يتدجس ةدعق ىف اهنأ(هرصتخم»

 وهسلا ةدعق يف ءاعدلاو يي يبنلا ىلع ةالصلاب نايتإلا يأ :ش ( حيحصلا وه) :م : لاقو «فنصملا»

 مالسلا لبق ءاعدلا راتخا نم انخياشم نمف :ريغصلا عماجلا حرش» يف مالسإلا رخف لاقو

 رخآ يف نيدهشتلا نم دحاو لك نأل ‹ -هللا همحر- يواحطلا لوق وهو : لاق مث «هدعيو

 .ةالصلا

 : يواحطلا لاق تاوعدلا يفو « مالسلا هيلع يبنلا ىلع ةالصلا يف اوفلتخا : «طيحملا »يفو

 ىواتف»يفو . هدنعاًعيمج نيتدعقلا يف يلصي اذه ىلعف ءةالص اهيف مالس اهيف ةدعق لك

 يف وعديو يلصي فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ليقو « نيتدعقلا يف يلصي نأ طوحألا : «ةيريهظلا

 دنعو امهدنع ةالصلا نع هجرخي وهسلا هيلع نم وأ مامإلا مالس نأ ىلع ءانب ةيناثلا نود ىلوآلا

 لصألا نأل «رظن هيفو : لمكألا لاقو « هدنع هجرخي ال مالسلا نأل « ةصاخ ةريخألا يف دمحم
 .امهبهذم حيحصلا ناكل كلذ ىلع ةينبم ةلأسملا هذه تناك ولف « ررقتم روكذملا

 ةلأسملا ءانب زاوج مدع اًررقتم روكذملا لصألا نوك نم مزلي ال هنأل « نيب ريغ رظنلا اذه :تلق

 . حيحصلا وه هنأديفملا» يف هركذ ام هدري ‹ امهبهذم حيحصلا ناكل : هلوقو «هيلع ةروكذملا
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 ءاهنم سيل اهسنج نم ًالعف هتالص يف داز اذإ وهسلا همزليو :لاق . ةالصلا رخآ هعضوم ءاعدلا نأل

 ‹ ةدابعلا يف نكمت صقن ربل بجت اهنأل ؛ حيحصلا وه ةبجاو وهسلا ةدجس نأ ىلع لدي اذهو

 ‹ جحا يف ءامدلاك ةبجاو نوكتف

 ‹ حيحصلا وه هلوقب فنصملا هراتخا ام ليلعتلا اذه :ش ( ةالصلا رخآ هعضوم ءاعدلا نأل) :م

 . ربخلا لبق غارفلا وأ ءادألا نم غارفلا دعب عورشم ءاعدلا نأ هانعمو

 تسيل وهسلا ةدجسو « ةريخألا ةالصلا ةدعق وه ةقيقح ةالصلا رخآ : لوقي نأ لئاقل :تلق

 . كلذك اهتدعقو ةالصلا سفن نم

 - هلوقب بابلا لوأ يف ركذ ام نايبلا اذه :ش ( وهسلا همزليو ) :م يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ‹ كلذ بجوم ناصقن وأ ةدايز يأ « هنأ كلذ نم ملعي مل هنأل - ناصقنلاو ةدايزلل وهسلل دجسي

 هتالص يف داز اذإ ) :م وهسلا دوجس هتالص يف يهاسلا مزلي يأ « وهسلا همزليو هلوقب كانه رسفف

 نم سيل داز يذلا نأ لاحلاو يأ :ش ( اهنم سيل ) :م ةالصلا سنج نم يأ :ش ( اهسنج نم ًالعف

 دئازلا عوكرلا نأل « اًيهاس تادجس ثالث دجس وأ نيعوكر عكر اذإ امك « ةالصلا سنج
 ةالصلا نم اسيل امهنكلو ‹« دوجسو عوكر امهنأ ثيح نم تاولصلا سنج نم دئازلا دوجسلاو

 . ةدايز امهنوكل

 (ةيجاو وهسلا ةدجس نأ ىلع لدي ) :م - وهسلا همزليو - يرودقلا لوق يأ :ش ( اذهو ) :م

 متؤملا ىلع بجو مامإلا ىهس اذإ -هللا همحر- دمحم لاقو « كلذ نع ءىبني موزللا ظفل نأل :ش

 ‹ ملسيامدعب نيتدجس دجسيلف هتالص يف كش نم :-مالسلا هيلع- هلوق هيلع لدي دجسي نأ

 نم حيحصلا وه اًبجاو وهسلا دوجس نوك يأ :ش ( حبحصلا وهو) :م بوجولل رمألا قلطمو
 يف دمحأو كلام لاق هبو «(عئادبلا»و «ةريخذلا»و «طوسبملا» و « طيحملا» يف هركذ « بهذملا

 لاق «ديفملا»و «ةفحتلا »يفو . ةنس هنآ هلوقب انباحصأ نم يخركلا ريغ «« ينانيغرملا ىواتف»

 ‹ لصألا قوف نوكي ال فلخل او ننسلا ضعب كرتب بجي هنأل يعفاشلا لوقو « ةنس وه : يرودقلا

 . « طيحملا» يف اذك

 ةدابعلا يف نكمت صقن ربجل بجن) :م وهسلا دوجس نأل يأ « بوجولا ليلعت :ش ( اهنأل ) :م

 . ةيانجلا عوقو دنع :ش ( جحا يف ءامدلاك ةبجاو نوكتف

 كلذ هيبشت هجو امف مدلاب جحلا باب يفو « ةدجسلاب ةالصلا يف ناصقنلا ربج :تلق نإف

 .اذهب

 .ًاربج امهنم لك نوك يف هيبشتلا هجوو « ةدجسلاب ناصقنلا ربجف « ةالصلا باب يف لاملل لخدم
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 اًيهاس نكر ريخأت وأ « هريخأت وأ بجاو كرتب الإ بجي ال اًبجاو ناك نإو

 كرت اذإ ام وحن :ش ( بجاو كرتب الإ بجي ال اًبجاو ) :م وهسلا اتدجس يأ :ش ( ناك اذإو ) :م

 وهسلاب اهباجيإ قلع- مالسلا هيلع- هنأل « اًيهاس ةثلاثلا ىلإ ماقو اهيف ةءارقلا وأ ىلوألا ةدعقلا

 يف كلذ انبجوأ ولف « ةمزال ةفاضإ وهسلا يف عورشلا ىلإ فاضت اغنإو « ناتدجس وهس لكل هلوقب

 هيف بجت اميف أطخلا دمعت اذإ لمعلا نأ : ىعفاشلا لاقو . وهسلا يف ةفاضإلا اهمزل امل لمعلا

 امك «دمعلا ةلاح اهيف لصحي ناصقنلاو « ناصقنلا ربجت اهنأل « وهسلا ةدجس بجت ةدجسلا

 . وهسلا ةلاح لصحي

 ‹ عيدبلا امهركذ نيتلأسم يف الإ يعفاشلل اًقالخ وهسلا بجي ال دمعلا يفو« ىبتجملا» يفو

 نع كلذ هلغش ىتح ًادمع ركفتف ةالصلا لاعفأ ضعب ىف كش وأ ًادمع ىلوألا ةدعقلا كرت ولف

 ال رذعلا دوجس كلذ : لاق « ؟دمعلاب وهسلا ةدجس بجي فيك هل تلقف « ةدجسلا بجي نكر
 ةباصإ نأل « اًيهاس ةسماخلا ىلإ ماق اذإ ام وحن بجاو ريخأت يأ :ش ( هريخأت وأ) :م وهسلا دوجس

 وهسلا دوجس هيلع بجي ملسي مل هنأ نيبت مث ملس هنأ نظ ىلع ادعاق يقب وأ « ةبجاو مالسلا ظفل

 مايقلا نأل ‹ ىلوألا ةدعقلا يف ىعو وأ تادجس ثالثب ىتأ اذإ ام وحن :ش ( نكر ریخت وأ) :م

 فوذحم لاحلا وذو « لاحلا ىلع بصن :ش ( اًيهاس ) :م ءاعدلا وأ ةدجسلا ةدايزب رخأتي نكر

 وأ هريخأت وأ - هلوق يف ردقم كلذكو « اًيهاس هنوك لاح بجاولا يلصملا كرتب بجي هريدقت

 . فنصلا اهركذ ءايشأ ثالث هذهف -نكرلا ريخأت

 اميف بيترتلا كرتب ءايشأ ةتسب بجي هنأ ىلع مهرثكأو اذه يف خيشلا ملكتو «ةريخذلا» يفو

 «طيحملا» يفو . هرييغتو بجاولا كرتو هراركتو هريخأتو نكرلا يدقتو ةدجسلاك ًارركم عرش
 ببسب بجي يذلا وه «ةفحتلا» ىف لاق . ىلصألا بجاولا كرتب بجي «ةينقلا»و «ةفحتلا»و

 يف اهركذف ةوالتلا ةدجس هيلع بجو ول امك ةالصلا يف ياصأب سيل اًبجاو كرت ول امأ « ةيرحتلا
 وهسلل دجسي ال اهركذتي ملو اًيهاس ملس ولاذكو « اهريخأتل وهسلا هيلع بجي ال ةالصلا رخآ
 . اهعضوم نع ةوالتلا ةدجس ريخأتب وهسلل دجسي هنأ يباجيبسألا ركذو . اهريخأتب

 نأ لبق نكرلا دقت امأ“ ةريخذلا» يفو « همزلي ال «رداونلا» ةياور يفو .« طيحملا »يف هلثمو

 اهركذيف ًاوهس ةيتالص ةدجس كرتي نأ نكرلا ريخأتو « عكري نأ لبق دجسي وأ ارقي نأ لبقو عكري
 نكرلا راركتو . دهشتلا ىلع ةدايزلاب ةثلاثلا ىلإ مايقلا ريخأت وأ ةالصلا رخآ يف وأ ةيناثلا ةعكرلا يف

 يف ىلوألا ةدعقلا كرتي نأ بجاولا كرتو « تادجس ثالث دجسي وأ « نيعوكر عكري نأ

 تفاخي اميف مامإلا رهجي نأ بجاولا رييغتو عوطتلا وأ ضئارفلا يف ينانيغرملا »يفو . ضئارفلا

 . رهجي اميف تفاخي وأ

 نأ «رداونلا» يفو ةتفاخملاو رهجلا نيب ىوس لصألا ةياور يف «ةريخذلا»و «ةفحتلا يفو
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 : لاق . بجاو كرت وأ نكر ريخأت نع ىرعت ال اهنأل ؛ ةدايزلاب تبجو امنإو ‹ لصألا وه اذه

 تبث اهبوجو يأ ةنس هتيمستب دارأ هنأ الإ ابجاو ًالعف هب دارأ هنأ اًتونسم ًالعف كرت اذإ همزليو

 ةحتافلا ةءارق كرت وأ :لاق . ةنسلاب

 رثكأ وأ باتكلا ةحتافب ناك نإ رهجي اميف تفاخ نإو « رثك وأ لق وهسلا هيلعف تفاخي اميف رهجي
 وأ لكلا دنع ةليوط ةيآ وأ راصق تايآ ثالث يف تفاح نإ ةحتافلا ريغ يفو « الف الإو وهسلا هيلعف

 مث دجس ةحتافلا نم رثكأب رهج نإ دمحم نع ةعامس نبا نعو « الف الإو وهسلا هيلعف هدنع ةريصق
 حيحصلاو دجسف دحاو فرحب رهج نإ فسوي يبأ نعو . ةالصلا هب زوجي ام رادقم ىلإ عجر

 ركذو ‹« لصألا يف هركذ هيلع وهسلل درفنملاو « ءاوس اهريغو ةحتافلاو « ةالصلا هب زوجت ام رادقم

 وهسلا هيلع نأ ةتفاخملا يف رهج اذإ درفنملا يف ةفينح ىبأ نع فسوي ىبأ نع كلام ةياور ىفطانلا

 نأ يئاولحلا ركذو « وهسلا هيلع رداونلا ةياور يف «طيحملا» يفو .هيلع وهس ال ةياورلا رهاظ يفو

 نظو هلاح يسن ول «ناميلس يبأ رداون »يفو . وهسلا هيلعف هدحو ىلصي لجر هدنع ناك ول درفنملا

 ۰ ۰ ٠ . وهسلل دجس رهجف ماق هنأ

 ريخأت وأ بجاولا كرت وهسلا ةدجس بوجو يف لصألا نأ ينعي :ش ( لصألا وه اذه ) :م

 وهسلا دوجس بجيف بوجولا ببس ققحتي اهنم ادحاو دجو نإف « ًاوهس نكرلا ريخأت وأ بجاولا

 الو كانه كرت الو اًضيأ ةدايزلاب بجي ال لاقي امع باوج اذه :ش ( ةدايزلاب بجو اغنإو ) :م

 :ش ( نكر ريخأت نع ىرعت ال ):م ةدايزلا نأل يأ :ش ( اهنأل ):م هلوقب كلذ نع باجأف «ريخأت

 ريخأت يف امك بجاو ريخأت نع ىرعت ال ةدايزلا يأ :ش ( بجاو كرت وأ ) :م دوجسلا ةدايز يف امك

 . مالسلا ظفل ةباصإ وهو بجاولا كرتب مزلي ذئنيح هنأل « اًيهاس ةسماخلا ىلإ ماق نأب مايقلا

 كرت اذإ ) :م وهسلا دوجس يهاسلا مزليو يأ :ش ( همزليو ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 دمحم نأك يأ :ش ( هنأك ) :م هلوقب هرسف نكلو « ةنسلاب اًنباث ًالعف اًرهاظ هانعم :ش ( اًنونسم ًالعف

 ةيمست يأ :ش ( ةنس هتيمستب دارأ هنأ الإ « اًبجاو ًالعف ) :م اًنونسم ًالعف هلوقب يأ :ش ( هب دارأ) :م

 ببسلا مسا قالطإ نم ةنسلاب اهبوجو توبث ينعي :ش ( لاب تبث اهبوجو يأ ) :م « ةنس بجاولا

 وأ ةنسلاب ةبجاو اهنأل ةدعقلا ليوأت ىلع لعفلا ىلإ عجري هنأ عم ريمضلا ثنأ انإو « ببسملا ىلع

 ىلإ ةفاضم ةنس كرتبو «طبح'' اص هركذام اًنونسم هلوقب دارأ ليقو « لعفلا ةنس ليوأت ىلع

 .ةالصلا عيمج

 دوجس بجي امك هنأ نايبلا اذه :ش ( ةحتافلا ةءارق كرت وأ ) :م يرودقلا يأ :ش ( لاق ) :م

 يف هركذ اهلك أرق هنأكف هيلع وهس الف اهلقأ كرت نإو « ةحتافلا كرتل بجي لاعفألا كرتب وهسلا

 ‹ ةروسلا وهو «بجاولا ريخأتل وهسلا هيلعف نييلوألا ىدحإ يف نيترم ةحتافلا أرق نإو « «طيحللا»

 يف ةحتافلا أرق اذإ دمحم نع ميهاربإ ىورو « هيلع وهس الف ةحتافلا داعأ مث ةروسو ةحتافلا أرق ولو

 مج يفو « هيلع وهس ال نيتريخألا يفو «لصف ريغ نم وهسلا هيلعف نيترم ةعكر يف نييلوألا
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 :- مالسلا هيلع - هنإف ‹ تابجاو اهنأل ؛ نيديعلا تاريبكت وأ دهشتلا وأ « تونقلا وأ ء ةبجاو اهنأل

 عيمج ىلإ فاضت اهنألو ؛ بوجولا ةرامأ يهو « ةرم اهكرت ريغ نم اهيلع بظاو

 يف هررك نإو « وهسلا هيلعف ىلوألا ةدعقلا يف هررك نإ ينعي دهشتلا راركت يف كلذك «قيرافتلا

 أرق ولو . طيحملا» يف هلثمو « هيلع وهس الف نيترم دهشت اذإ ؛نويعلا» يفو « هيلع وهس الف ةبناثلا
 . وهسلا هيلعف ةروسلا نع ةحتافلا رخأ نإو ءوهسلا هيلعف ةريصق ةيآو ةحتافلا

 هيلعف دوعقلا وأ ةموقلا وأ هدوجس وأ هعوكر يف ةيآ أرق ول :«نويعلا»و «ةريخذلا» يفو

 يف يفطانلا ركذو . هيلع وهس الف ةموقلا وأ هدوجس وأ هعوكر يف دهشت ولو وهسلا اتدجس

 وهو همزلياهدعبو « هيلع وهس ال ةحتافلا ةءارق لبق همايق يف دهشت ول دمحم نع «هسانجأ»

 . وهسلا همزلي هدوجس وأ هعوكر يف دهشت ول «نويعلا»و «طيحما» يفو «حصألا

 امدعب اذكو « وهسلا هيلع دجس امدعب هركذت ولو « تونقلا كرت يأ :ش ( تونقلا وأ ) :م

 ‹ ناتياور تونقلا ىلإ هدوع يفف عوكرلا يف ركذت ولو « تنقي الو يضييو عوكرلا نم هسأر عفر
 ول كرت يأ دهشتلا وأ امهيف وهسلل دجسو «عيبانيلا» يفو «٠ ةريخذلا »يفو ؛طوسبملا» يف هركذ

 ولو « وهسلا دوجس يف ناتياور فسوي يبأ نعف دهشتي ملو « ةريخألا ةعكرلا يف دهشتلا ردق دعق
 ةعكرلا يف ناك نإ اًمئاق دهشتلا أرق ؛ةيريهظلا ىواتفلا »يفو « وهسلا بجي دهشتلا ضعب كرت
 وأ ):م بجيال هنأ حصألاو « هيف خياشملا فلتحا ةيناثلا يف ناك نإو « ءيش همزلي ال ىلوألا

 كرتب وهسلا بجي ال ديعلاو «ةفحتلا »ىفو . ديعلا تاريبكت كرت وأ يأ :ش ( ديعلا تاريبكت

 ةعبرأ يف الإ اهيراجملدوجسلاو عوكرلا تاریبکتو ذوعتلاو ءانثلاك« يباجيبسألا» لاق . راكذألا

 ةسمحخ يف الإ «يباجيبسألا» يفو . نيديعلا تاريبكتو ريخألا دهشتلاو تونقلاو ةءارقلا يهو

 يفو . امهيف هكرتب بجيو لاق مث « رخآلاب هديقي ملو دهشتلا قلطأ و « مالسلا ريحخأت دازو

 بحاص» لاق . وهسلا بجي ديعلا ةالص نم عوكرلا ةريبكت كرت ول ؟رحبلا رصتخم» و « ديرجتلا»
 داز ول «عئادبلا» يفو « ديعلا تاريبكتل عبت هنأل « يناثلا عوكرلا هب ةريبكت دارأ هنأ رهاظلاو «طيحللا

 . ةفينح يبأ نع نسحلا هاور « دجسي نيديعلا تاريبكت يف

 مالسلا هيلع- هنإف تابجاو ) :م نيديعلا تاريبكتو دهشتلاو تونقلا نأل يأ :ش ( اهنأل ) :م

 هيلع- يبنلا ةبظاومو :ش ( ةرم اهكرت ريغ نم):م ءايشألا هذه ىلع يأ :ش ( اهيلع بظاو

 وأ ىلوألا ةدعقلا يف دهشتلا كرت « طوسبملا» يفو « كرتلا لقني ملو « ةفورعم اهيلع -مالسلا

 نوكياال اهكرتبو ةنس ناكرألا هذه نأل « وهسلل دجسي ال ةتئافلا نيديعلا تاريبكت وأ رتولا تونق

 . فنصملا هركذ امك بجي ناسحتسالا يفو « ذوعتلاو ءانثلا كرت اذإ امك « ناصقنلا نم ريثك

 يأ « ةزمهلا حتفب :ش ( بوجولا ةرامآ ) :م _ مالسلا هيلع أ يبنلا ةبظاوم يأ :ش ( يهو) :م

 عيمج ىلإ فاضت) :م ديعلا تاريبكتو دهشتلاو تونقلا نألو يأ :ش ( اهنألو ):م بوجولل ةمالع
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 ‹ ىلوألا ةدعقلا لمتحي دهشتلا ركذ مث «بوجولاب كلذو اهصئاصخ نم اهنأ ىلع لدف ةالصلا

 . بجاو كلذ لكو « امهيف ةءارقلاو « ةيناثلاو

 :ش ( اھنآ ) :م ةفاضإإلا يأ :ش ( لدف ديعلا ةالص تاريبكتو ةالصلا دهشتو رتولا تونق : لاقف ةالصلا

 ليلد ةفاضإلا نأل « ةالصلا صئاصخ نم يأ :ش (اهصئاصخ نم ) :م ءايشألا هذه نأ يأ

 صاصتخا نأل :ش ( بوجولاب ) :م نوكي اغإ صاصتخالا يأ :ش ( كلذو ):م صاصتخالا

 ةصيصخ عمج صئاصخلاو « دوجولل قيرط بوجولاو «هعم هدوجو يضتقي ءيشلاٻ ءيشلا

 :ش ( دهشتلا ركذ مث ) :م مدانملاو كراشملا ىنعمب ميدنلاو كيرشلاك « صاخلا ىنعب صيصخلا ثينأت

 :م دهشتلا وأ تونقلا وأ باتكلا ةحتاف كرت وأ هلوقب «هرصتخم» يف دهشتلا يرودقلا ركذ يأ

 قلطي دهشتلا نأل كلذو ةيناثلاو ىلوألا يف يأ :ش ( امهيف ةءارقلاو ةيناثلاو ىلوألا ةدعقلا لمتحي)

 لك يأ :ش ( بجاو كلذ لكو ) :م نيتدعقلا ىلع قلطتو نيتداهشلا ركذ هيف يذلا ءاعدلا ىلع

 :هجوأ ةعبرأ نم انه اه لكشتسا دقو «بجاو امهيف ةءارقلاو ةيناثلاو ىلوألا نيتدعقلا نم روكذملا

 . ةبجاو اهنأ ركذو ‹ ضرف ةيناثلا ةدعقلا نأ : لوألا

 هيف : ثلاثلاو . بجاو هنآ ركذو « ةنس هدنع ىلوألا ةدعقلا يف دهشتلا ةءارق نأ : يناثلاو

 لاحلا مسال اًقالطإ ءزاجم ةدعقلل و ةقيقح امهيف ةءارقلل دهشتلا ذإ « زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا

 . لحملا ىلع

 ابجاو يأ اًتونسم ًالعف كرت اذإ هلبق ركذ هنأل « راركتلا مزن ةدارم ةدعقلا تناك ول هنأ : عبارلا

 . ةنسلاب

 صيصختلا ذإ « ةيناثلا ةدعقلا ريغ بجاو كلذ لك هلوقب دارأ هنأ : لوألا نع باوجل اف

 لك نم تيتوأو  ىلاعت هلوقك وهو « ةدارم ريغ اهنأ ىلع ليلد ضرف اهنأ اقباس هركذ نإف « عئاش
 بحاص هركذ اذهلف « ءايشألا نم ًآريثك تؤت ملاهنأ يفن عم ء( ۲١ ةيآلا : لحنلا) € ءيش

 ‹ فنصملا نم وهسلا ىلع مهضعب هلمح اذه لجألو « ضقاني هرهاظ نأل « رظن هيفو «ةياردلا»

 نأ اومعز اًموق نأ ىلع نسحلاب هيف صيصختلا نأل « مئالمب سيل 4 تيتوأو # هلوقب ههيبشتو

 نأب اهنع ىهس ادإ هنأ اهبوجو دارأ هزأل يزارتألا باجأو . خسنلاك ربخلا يف يرجي ال صيصختلا

 ال نأ هيلع بجي ناك هنأل « بجاولا كرتل وهسلا دوجس همزلي دهشتلا ىلإ داع مث ةسماخلا ىلإ ماق

 . بجاولا كرت اهنع ىهس املف ‹ ةريخألا ةدعقلا وهو نكرلا رخؤي

 ةنيرق تماق الو فنصملا ظفل رهاظ نم هركذ ام ىلع ءىش لدي ال هنأل « اًضيأ رظن هيف :تلق

 هيلإ راشأ دقو « اًتاذ ضرف اهنكلو « ضرف ةريخألا ةدعقلا معن لاقي نأ هجوألاو « كلذ ىلع لدت

 اهديقي ملام ةدعقلا ىلإ دوعي ةسماخلا ىلإ ماق اذإ هنأ ىرت الأ « اعضومو ًالحم هبجوأو قبس اميف

 راشأ دقو « بجاو ةريخألا ةعكرلاب اهلاصتا نأ ملعف « هتالص ديعي الو وهسلل دجسيو ةدجسل ا
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 حيحصلا وهو ءوهسلا ةدجس اهيفو

 اذه ىلع همالك لمحف ًاطخلاو وهسلا ىلع همالك لمحيو « اذهب الإ لاكشإلا عفدني الف انه اه هيلإ

 ةياور ىلع همالك لمحي نأ هيف هجوألاو «ةياهنلا هىفو « وهسلا ىلع هلمح نم نسحأ هانررق يذلا

 . رارسألا» يف هركذ و «ةريخألا ةدعقلا نود, ةالصلا زوجي هنأب ةفينح يبأ نع نسحلا

 نأ هنع دعبيو « كلذ فالخ بهذملا رهاظل هيلإ بهذ فنصلملا ناك اذإ ىشمتي اغإ اذه :تلق

 .هبهذم اذه نوکي

 عون ريخأتلا يف نإف « ةسماخلا ىلإ مايقلاب اهريخأت اهكرتب دارملا نأب بيجأو : لمكألا لاقو

 . ةدجسلا بجوي نكرلا ريخأتو « كرت

 هلصاح اب هيف رظني مث لمكألا هنع لقنو ٠ «ةياهنلا» بحاص هلقن مهضعب باوج اذه :تلق

 اذهو « زاجملاو ةقيقحلا نيب عمجلا مزل اهيف ريخأتلا هب ديرأ ولو « اهريغ يف كرتلا ةقيقح دارأ هنأ

 مهضعب دنع لحما فالتخا دنع امهنيب عمجلا زاوجب لوقي نأ لئاقلف اذه عمو « هريغل اًضيأ رظنلا

 . مهفاف

 ‹ ةبجاو مأ ةنس يه له « فالتخا اهيف ىلوألا ةدعقلا يف دهشتلا ةءارق نأ : يناثلا نع باوجلا

 . بوجولا ىلإ بهذي نم لوق ىلع ةبجاو انهاه اهنأ ركذ اغإو ةنس اهاري ناك نإو فنصلملاف

 ءرقلا لوقي نأ الإ « ةدارإلل ضراعي امم وهو نيدارم اهعامتجا ليحتسملا نأ :ثلاثلا نعو

 . عبارلا نع باوجلا وهو رهطلاو ضيحلا لمتحي

 :م نيديعلا تاريبكتو دهشتلاو تونقلاو ةحتافلا ةءارق كرت يف يأ :ش ( ةدجس اهيفو) :م

 ¢ حيحصلا وه ءايشألا هذه يف وهسلا يتدجس بوجو يأ :ش (حيحصلا وهو وهسلا ةدجس)

 ءانثلا كرت ول امك «ءيشاهيف بجي ال ثيح ءايشألا هذه يف سايقلا باوج نع هب زرتحاو

 .ذوعتلاو

 «ةنس ىلوألا ةدعقلا يف دهشتلا ةءارق لبق امع ازارتحا حيحصلا وهو هلوق : لمكألا لاقو

 همحر- ينشورتسألا رفعج وبأ مامإلا يضاقلا لاق امع اًزارتحا حيحصلاب ديق اغإ : يزارتألا لاقو

 . ةنس ىلوألا ةدعقلا ىف دهشتلا ةءارق نإ « -هللا

 لاق اذكو ‹ دهشتلا يف سايقلا باوج نع ازارتحا حيحصلا وه : «ةياردلا» بحاص لاقو

 . بجاو هنأ ناسحتسالا باوج نكلو لاق مث يقانغسلا

 الام ىلع هتركذ يذلا لالدتسالا هجوألاف « فنصملا دارب سيل ام ىلع نوقفتم لكلا :تلق

 . فنصملا ىلع ىفخي

 ةءارقو ةبجاو ىلوألا ةدعقلا .يرحخأتملا ضعبو يواحطلاو : يخركلا لاق «طيحملا» يفو
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 ءهعضوم يف رهجلا نأل ؛ وهسلا اتدجس همزلت رهجي اميف تفاخ وأ ‹ تفاخي اميف مامإلا رهج ولو
 هب زوجت ام ردق حصألاو « رادقملا يف ةياورلا تفلتخاو . تابجاولا نم اهعضوم يف ةنفاخملاو

 ‹ نكم ريثكلا نعو . هنع زارتحالا نكي ال ءافخإلاو رهجلا نم ريسيلا نأل « نيلصفلا يف ةالصلا
 هدنع كلذ نأ ريغ ريثك ةالصلا هب حصت امو

 ةءارقو ‹ حصألا وهو ةبجاو مهضعب دنعو « سيقألا وهو خياشملا ضعب دنع ةنس اهيف دهشتلا
 . قافتالاب ةبجاو ةريخألا ةدعقلا يف دهشتلا

 دهشتلا ةءارق كرت يف فسوي يبأ نع نيتياورلا ىدحإ نع اًضيأ زارتحا هيفو : يقانغسلا لاقو

 .« ناخ يضاق عماج» يف اذك « هنع ةياور يف وهسلا بج ال هنأ ةيناثلا ةدعقلا يف

 :م رصعلاو رهظلا ةالص وحن لوهجملا ةغيص ىلع تفاخي :ش (تفاخي اميف مامإلا رهجولو) :م

 حبصلاو ءاشعلاو برغملا ةالص وحن « لوهجملا ةغيص ىلع اًضيأ رهجي :ش (رهجي اميف تفاخ وأ)

 اهعضوم يف ةتفاخملاو ‹ هعضوم يف رهجلا نأل) :م وهسلا دوجس همزلي يأ :ش (وهسلا اتدجس همزلي) :م

 . وهسلا مزلي امهكرتبف امهيلع ةي يبنلا ةبظاومل :ش (تابجاولا نم

 اغإو ‹ لحملا يف دوصقملا كرتي مل هنأل ةتفاخملاو رهجلا كرتب وهسلا بجي ال : يعفاشلا لاقو

 نإو « مالسلا دعب وهسلل دجسي رارسإلا عضوم يف رهج نإ : دمحأو كلام لاقو « هتفص كرت

 . سأب الف كرت نإو « نسحف دجس نإ دمحأ نعو « مالسلا لبق دجس رهجلا عضوم يف رسآ

 يأ « نسحأ هذهو واولاب تفلتخاو < خسنلا ضعب يفو :ش (رادقملا يف ةياورلا تفلتخاو) :م

 اميف ءافخإلاو « ىفخي اميف رهجلا نم وهسلا هب قلعتي ام رادقم يف انباحصأ نع ةياورلا تفلتخا
 مث دجسب ةختافلا رثكأب رهج اذإ : لاق هنأ دمحم نع ةعامس نبا نع ليلخلا مكاحلا ركذف ‹ رهجي

 . الف الإو بجت ةالصلا هب زوجي ام رادقم رهج اذإ لاقف عجر

 ةيآب ةحتافلا ريغب رهج نإو «دجس ةحتافلا رثكأب رهج نإ دمحم نع ناميلس وبأ ىورو

 . بيرق نع ىصقتسم هيف مالكلا رم دقو «ةليوط

 وهسلا هب بجي يذلا رهجلا رادقملا يف حصألا يأ :ش (ةالصلا هب حصي ام ردق حصألاو) :م

 بهذم ىلع ةريصق ةيآ وأ قافتالاب ةليوط ةيآ وأ تايآ ثالث وهو ةالصلا هب حصت ام ردق ةءارقلا

 « وهسلا اتدجس بجي هنأ يسخرسلا ةمئألا سمش هركذ امع حصألاو هلوقب زرتحاو « ةفينح يبأ

 :م رهجي اميف ءافخأإلاو ىفخي اميف مامإلا رهج امهب دار :ش (نيلصفلا يف) :م ةملك كلذ ناك نإو

 نم همدعو ناكمإلاب دارأ :ش (نكمي ريثكلا نعو هنع زارتحالا نكي ال ءافخإلاو رهجلا نم ريسيلا نأل)

 امو « اريثك دعي ةءارقلا نم ةالصلا هب حصت يذلا يأ :ش (ريثك ةالصلا هب حصت امو) :م ةداعلا ثيح

 :ش (هدنع) :م ةالصلا هب حصت يذلا ةرثكلا يأ :ش (كلذ نأ ريغ) :م اريسي دعي ةالصلا هب حلصي ال
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 نم ةتفاخملاو رهجلا نأل ؛ درفنملا نود مامإلا قح يف اذهو تايآ ثالث : امهدنعو « ةدحاو ةبآ
 . ةعامحجلا صئاصخ

 . هعضوم يف فرع ام ىلع :ش (تایآ ثالث امهدنعو «ةدحاو ةيآ) :م ةفينح يبأ دنع يأ

 يلصي ةَ يبنلا ناک : لاق ةداتق يبأ نع هل ظفللاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا ىور :تلق نإف

 ةيآلا انعمسي «نيتروسو باتكلا ةحتافب نييلوألا نيتعكرلا يف رصعلاو رهظلا يف أرقي انب
 ءِ

 . يعفاشلا هيلإ بهذ امك اًبجاو نكي مل ءافخإلا نأ ىلع لدف . ثيدحلا . . . اتايحأ

 سيل رارسإلا نإو « ةيرسلا ةءارقلا ىف رهجلا زاوج نايب هب دارأ هنأ ىلع لومحم اذه :تلق

 قارغتسالل ناسللا قبس لصحي ناك ةيآلاب رهجلا نأ لمتحيو « ةنس وه لب ةالصلا ةحصل طرشب

 . ربدتلا يف

 نود) :م مامإلا قح يف يأ :ش (مامإلا يف) :م نيلصفلا يف ةدجسلا بوجو يأ :ش (اذهو) :م
 . ةعامحلا صئاصخ نم امهبوجو يأ :ش (ةعامحلا صئاصخ نم ةتفاخملاو رهجلا نأل «درفنملا

 بجي ال هنأل « حيحص اهيف رهجي يتلا ةالصلا قح يف درفنملا قح يف باوجلا اذه :تلق نإف

 بجي نأ يغبني اهيف تفاخي ةالصلا قح يف ةتفاخملاو رهجلا نيب ريخم نم لب « درفنملا ىلع رهجلا
 . مامإلاك اهيف ةبجاو درفنملا ىلع ةتفاخملا نأل « اهيف رهجل اب وهسلا ةدجس

 . ةياورلا رهاظ باوج هركذ يذلا اذه :تلق

 «هتاعقاو» يف يفطانلا ركذ اذكو « وهسلا ةدجس هيلع بجي هنإف «رداونلا» ةياور باوج امأو

 . وهسلا هيلع نأ تفاخي اميف رهج اذإو « درفنملا يف ةفينح يبأ نع فسوي يبأ نع كلام يبأ ةياور

 همزلي مامإلا رهجي امك رهجف مامإ هنأ نظ اذإ درفنملا نأ ناميلس وبآ ىور «ةيريهظلا رداون» يفو

 ‹ ةحتافلا ديعي ال ةروسلاب رهجف ركذ مث « ةحتافلاب تفاخف مامإلا اهس «ىبتجملا» يفو وهسلا دوجس

 ولو ةتفاخم اهمتياهركذ مث « ةحتافلا رثكأب رهج اذإ هنأ فالخ ال : يليقعلا نيدلا فرش لاقو

 لئاسم سايقو : ةمئألا سمش لاقو « ةحتافلا ديعي الو اهمتي ليق « رهجي اميف ةحتافلا رثكأب تفاخ

 يبأ نيب فالتخا ًاوهس ةءارقلا يف ىلوألا كرت يفو « ارهج ةداعإلاب رمؤي نأ «ريغصلا عماجلا»

 همزلي فسوي يبأ نعف « ةعكر لوأ يف ةلمسبلا ةءارق نع ىهس دمحمو -هللا همحر- فسوي

 . وهسلا هيلعف تفاخ نإف « رهجي لفنلا يف مأ ول « ةياورلا بيرغ»و« ىقتنملا »يفو « وهسلا

 . اندنع وهسلا بجي اًقرح لوألا دهشتلا يف داز «طيحملا »يفو

 روصنم وبأ خيشلا لاقو « دمحم ىلع لص مهللا لاق اذإ بجي الإ : عاجش وبأ لامقو

 ام ردق ربتعملا : ينانيغرملا لاقو « دمحم لآ ىلعو « هعم لاق اذإ بجي اغنإ -هللا همحر- يديرتاملا

 . هيلع وهس ال دمحمو فسوي يبأ نعو « نكر هيف يدؤي
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 اذهلو ‹ لصألا قح يف بجوملا ببسلا ررقتل دوجسلا متؤملا ىلع بجوي مامإلا وهسو : لاق

  همامإل اًقلاخم ريصي هنأل ؛ متؤملا دجسي مل مامإلا دجسب مل نإف « مامإلا ةينب ةماقإلا مكح همزلي

 . وهسلل دجس لوألا دهشتلا يف ةي يبنلا ىلع ةالصلا كرت ول يعفاشلا لاقو

 :م بجوي لوعفم هنأل بوصنم دوجسلا :ش (دوجسلا متؤملا ىلع بجوي مامإلا وهسو) :م

 هيلع بجو املف «مامإلا لصألابو « وهسلا ةيببسلاب دارأ :ش (لصألا قح يف بجوملا بسلا ررقتل)

 مهتالص نأل « موقلا ةالص يف نكمتم هتالص يف نكمتملا ناصقنلا نأل « هفلخ نم ىلع بجو

 ببسلا ررقت لجألو يآ :ش (اذهلو) :م دوجسلا مهيلع بجوف « اداسفو ةحص هتالصب ةقلعتم

 ىوناذإ ينعي :ش (مامإلا ةينب ةماقإلا مكح) :م متؤملا مزلي يأ :ش (همزلي) :م لصألا قح يف بجوملا

 . ةينلا موقلا نم دجوي مل نإو « اعبرأ مهضرف ريصي ةماقإلا هتالص طسو يف مامإلا

 يطيوبلاو ينزملا لاق هبو « مامإلا دجسي نأ نودب دجس !ذإ :ش (همامإل اًقلاخم ريصي) :م متؤملا نأل

 دجسي ةياور يف دمحأو كلامو « يعفاشلا دنعو « ةياور يف دمحأو يعفاشلا باحصأ نم

 . ناميلس يبأ نب دامحو مساقلاو يروثلاو يعخنلاو نسحلاو ءاطع لوق انبهذمو «مومألا

 ةيميت نبا ثيدحلا اذه ركذ وهسلا هفاخ نم ىلعو هيلعف مامإلا اهس نإف رمع نبا ثيدح يفو

 . بوجولل ىلع ةملكو « «هحرش)» يف

 : نالاكشإ انه اه :تلق نإف

 اهلعفي مل اذإ اهنأ «ةنازخلا»و «ةصالخلا» ىف تركذ ىتلا عستلا لئاسملا هذه ىلع لكشي :لوألا

 نبي مل اذإو . موقلا عفري حاتتفالا ةريبكت دنع هيدي مامإلا عفري ملاذإ يهو « موقلااهلعفي مامإلا

 دهشتلا ةءارقو طاطحناألا ةريبكتو هتيمستو هتحيبستو عوكرلا ةريبكت كرت اذإو « ينبي يدتقملاف

 . قيرشتلا ةريبكت عساتلاو يدتقملا هلك كلذب يتأي « ميلستلاو

 نم دحاو لك ىلع ءادتبا تبثي لب مامإلا هرشاب ءيش نمض يف تبثت ال ماكحألا هذه :تلق

 هرشاب ام نمض يف تبلت امنإ اهنإف « وهسلا ةدجس فالخب « ةباينلا هيف ئزجت الو « يدتقملاو مامإلا

 . لاكشإلا هريغ ىلع بجي مل هب تأي ملاملف « مامإلا

 مامإلا خارف دعب قبس ام ءاضقل قوبسملا ماق اذإ ام وهو اًملاخم ريصي هنأل هلوق ىلع دري :يناثلا

 . مامإلا غارف دعب نيتعكر متي رفاسملاب يدتقملا ميقملاو

 الف مامإلا ةالصب قلعت نيتلأسملا يف سيلو < ةفلاخم دعت ال مامإلا غارف دعب ةفلاخملا :تلق

 . ىنعمالو ةزوص ال ةفلاخم نوكت

 يف وأ ةدعقلا يف هكردأ ءاوس وهسلل مامإلا عم قوبسملا دجسيو :«رسيلا يبأ طوسبم »يفو
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 هدحو دجس ول هنأل ؛ دوجسلا متؤملا الو مامإلا مزلي مل متؤملا اهس نإف « اعباتم الإ ءادألا مزتلا امو

 ركذت مث ‹ ىلوألا ةدعقلا نع اهس نمو . اعبت لصألا بلقنب مامإلا هعبات ولو « همامإل اًقلاخم ناك

 برقأ دوعقلا ةلاح ىلإ وهو
 ملس مث قبس ام ءاضق ىلإ ماقو هعم دجسي مل ولو «هيلع اوفلتخت الف» : ایک هلوقل ‹« ةالصلا طسو

 نأل همزلي «ناسحتسالا يفو «مامإلا ةالص نع جرخ هنأل سايقلاب وهسلا اتدجس همزلي ال مامإلا

 . لكلاب نايتإلا بجي ةييرحتلا ثيح نم ةدحاو اهلك ةالصلا هذه

 . مالسلا لبق دجس اذإ مامإلا عم دجسف دعب هكردأ اميف مامإلا اهس ول : يعفاشلا لاقو

 ولو ¢ هعباتي اندنعو هيف هعباتي مل مالسلا دعب مامإلا دجس نإو ‹ هعباتي ال هنأ نیریس نبا نعو

 ‹ ديدجلا هلوق يف هتالص رخآ يف وهسلا دوجس ديعي هيلع ام ىضقو مالسلا لبق مامإلا عم دجس

 ال ليقو <« همامإ وهس مكح همزلي قوبسملا هكردي ملاميف مامإلااهس ولو « ديعي ال ميدقلا يفو
 . اًنالث دجسي نأ هيلعف وهسلل اًيتآ دجسي ملو قبس ام ءاضق يف قوبسملا ماق ولو « همزلي

 ءهمامإل اعباتم هنوك لاح الإ ةالصلا ءادأ يدتقملا مزعلا امو :ش (اًعباتم الإ ءادألا مزتلا امو) :م

 . ةعباتملل اًميقحت اضيأ وه دجسي مل همامإ دجسي ملاملف

 مل هلوقل لعاف هنأل عوفرم دوجسلا :ش (دوجسلا متؤملا الو مامإلا مزلي مل متؤملا اهس نإف) :م

 :ش (همامال اًقلاخم ناک) :م مامإلا نودب يآ :ش (هدحو دحس ول) م متؤملا نأل يأ :ش (هنأل) م مرلي

 درفني نأ زجي مل كلذكف هسفن وهسب درفني نأ زجي مل هنألو « «ملكتملا ىلع اوفلتخت الو»: ةي لاق

 :م يدتقملا هاهس يذلا وهسلا دوجس يف همامإ يدتقملا بات ول يأ :ش (مامإلا هعبات ول) :م همامإ وهسب

 . عوضوملا بلق اذهو « عوبتم هنأل زوجي الف :ش (اعبت) :م مامإللا وهو :ش (لصألا بلقني)

 ملسي نأ ىلإ ريصي ال ملف « مالسلا دعب ةالصلا رخآ يف هب ىتؤي وهسلا دوجس :تلق نإف

 . دجسي مث هتعباتم نع جرخيف مامإلا

 دعب هدوجس عقيدجس اذإف « هبقع مومأملاو مامإلا ملسي نأ ةنسلا نأل « كلذ نكيي ال :تلق

 . مامإلا مالسب جرخي هنأل ‹ ةالصلا نم هجورخ

 يأ :ش (ركذت مث) :م ةيعابرلاو ةيثالثلا ضئارفلا يف يأ :ش (ىلوألا ةدعقلا نع اهس نمو) :م

 نم دوعقلا ىلإ برقأ هنأ لاح لاو يأ :ش (برقأ دوعقلا ةلاح ىلإ وهو) :م اهكرت يتلا ىلوألا ةدعقلا

 ىلإ ناك ايوتسم لفسألا فصنلا ناك اذإف « لفسألا فصنلاب كلذ ربتعي «يفاكلا» يفو <« مايقلا

 . ضرألا نم هيتبكر عفري مل نأب برقلا ةمالعو « ةيزانجلا» يفو « ال الإو برقأ مايقلا

 وهس الو دعق امهعفري ملو دعب اهيلع هاتبكرو ضرألا نم هيتيلأ عفر ولو : «طيحملا» يفو
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 « ريخاتلل وهسلل دجسي : ليق مث ء همكح ذخأي ءيشلا ىلإ برقي ام نأل ؛ دهشتو دعقو داع
 ىنعم مئاقلاك هنأل ؛ دعي مل برقأ مايقلا ىلإ ناك ولو مقي ملاذإ امك دجسي ال هنأ حصألاو

 ‹بجاولا كرت هنأل ؛ وهسلل دجسيو

 ؛ دهشتو دعقو) :م دوعقلا ىلإ :ش (داع) :م ربتعم ريغ ءانحنالا نم يقب امو اعيمج لفسألا فصنلاو
 مرحو « ةعمجلاو ديعلا ةالص يف رصملا قح هل رصمل ا ءانفك :ش (همكح ذخأي ءيشلا ىلإ برقي ام نأل
 . ءايحإلا نم عنملا يف رماعلا مكح هل رماعلا ىلإ برقي امو < رئبلا مكح هل رئبلا

 له « ةروكذملا ةروصلا يف اوفلتخا خياشملا نآ اذهب راشأ :ش (وهسلل دجسي : ليق مث) :م
 ؟ال مأ « وهسلا دوجس همزلي

 مث- هلوق ىنعم وهو دجسي دمحأو يعفاشلاو امهريغو يسخرسلا رصن وبأو يجلاولولا لاقف
 مايقلا نم رادقملا اذهب هنأل ةبجاو يه يتلا ةدعقلا ريخأتل يأ :ش (ريخأتلل) :م -وهسلل دجسي ليق
 لضفلا نب دمحم ركب يبأ رايتخا وهو :ش (دجسي ال هنأ حصألاو) :م هتقو نع اًبجاو ارخؤم راص
 اهاذكف« وهسلا همزلي ناك ام مقي مل ول ينعي :ش (مقي مل اذإ امك) :م يعفاشلا باحصأ ضعبو
 قالطإ هنع يفتنيف دعاقلا مكح هل ناك برقأ دوعقلا ىلإ ناك اذإ هنإ ال ٠ مقي مل هنأك هنأل ءانه
 . هيلع مايقلا

 ىلإ يأ :ش (هيلإ دعي مل) :م ضرألا نم هيتبكر عفر نأب :ش (برقأ مايقلا ىلإ ناك ولو) :م
 انه اهاذكف « قافتالاب ةدعقلا ىلإ داع امل مايقلا ةقيقح ناك ولو ينعي :ش (مئاقلاك هنأل) :م دوعقلا
 ةدعقلاو ضرف مايقلا نأ امك مايقلا ةقيقح يف هنع دوعيال اغإ مث « هنم هبرقب همكح ذخآ هنأل
 اذه :ش (بجاولا كرت هنأل وهسلل دجسيو) :م بجاولا لجأل ضرفلا كرتي الف « ةبجاو ىلوألا

 دنعامأو « ىلوألا ةدعقلا وهو بجاولل كرت هنألف اندنعامأو « يعفاشلا نيبو اننيب فالخ

 يبنلا ىلع ةالصلاو تونقلاو لوألا دهشتلا ىوس ةنسلا كرتب وهسلا قلعتي ال هدنع نألف يعفاشلا
 . لوألا دهشتلا يف ةي

 وهو ادصق مايقلا كرتي ناك نإ « مايقلا يف ة ةدجسلا ةيآ أرق ولام اذه ىلع لكشي :تلق نإف

 . ةبجاو يهو ةوالتلا ةدجس لجأل ضرف

 اك هنإف ءرثألاب كلذ زوجي هنآ الإ مايقلا كرتي ال نأ انهاه سايقلا : مالسإلا خيش لاق :تلق

 . هب سايقلا كرتف اهلجأل مايقلا نوكرتيو نودجسي -مهنع هللا يضر-ةباحصلاو

 ‹ حيحصلاو « مايقلا هضقنل دهشتي ليق باصتنالا دعب داع ول : نسحلا لاق «ىبتجملا »يفو

 ضقتني ال عكرو « ةروسلاو ةحتافلا أرق نمك هب رمؤي مل هدوعقب همايق ضقتنيو موقيو دهشتي ال هنأ
 يبأو ةفينح يبأ دنع وهسلا هيلعف دهشتلا ضعب نع اهس ولو « هعوكر ضقتني ىرخأ ةروسب عوكرلا

 ةثلاثلا يلصي مث دهشتيو دجسيف دوعي ةيناثلا يف دجسي مل هنأ ةثلاثلا عوكر يف ركذ ولو ٠ فسوي

11۸ 



 هيف نأل ؛دجسي ملام ةدعقلا ىلإ عجر ‹ ةسماخلا ىلإ ماق ىتح ةريخألا ةدعقلا نع اهس نإو

 عجر هنآأل ةسماخلا ىغلأو :لاق .ضفرلا لحمب ةعكرلا نود ام نأل ؛ كلذ هنكمأو هتالص حالصإ

 لطب ةدجسب ةسماخلا ديق نإو « اًبجاو رخأ هنأل وهسلل دجسو ‹ ضفتريف هلبق هلحم ءيش ىلإ

 ناكر لامكإ لبق ةلفانلا يف هعورش مكحتسا هنأل - هللا همحر - يعفاشلل اًقالخ اندنع هضرف

 ‹ ةعكرلا نود ام نأل ؛ ةبوتكملا

 . عوكرلا ديعي الو دهشتيو ةدجسلا يضقي دوجسلا دعب ركذ ولو اهعوكرب

 داع نإو «هتالص تلطب دوعلا زوجي ال هنآب ملاع وهو اًدمع داع نإ : «زيجولا حرش» يفو

 »يف هركذ ناهجو زاونإلا مدع يفف ًالهاج داع نإو « ركذت اذإ موقي نأ هيلعو لطبت مل اًيسان

 الو ديعي ال هنأ امهحصأو < ميلعتلا كرتب هريصقتل هتالص لطبتو ديعي ال هنأ امهدحأ «بيذهتلا

 . يسانلاک هتالص لطبت

 ىلإ ماقف ءاشعلاو رصعلاو رهظلاك عبرألا تاوذ يف :ش (ةريخألا ةدعقلا نع اهس نإو) م

 ماقف رجفلاك نينثالا تاوذ يف وأ ةعبارلا ىلإ ماقف رتولاو برغم اك ثالثلا تاوذ يف وأ « ةسماخلا

 هعوجر يف نأل يأ :ش (هيف نأل «دجسي مل ام ةدعقلا ىلإ عجر ةسماخلا ىلإ ماق ىتح) :م ةثلاثلا ىلإ

 لحمب ةعكرلا نود ام نأل) :م هتالص حالصإ يآ :ش (كلذ هنكمأو هتالص حالصإ) :م ةدعقلا ىلإ

 . يلصي ال هنيي يف هب ثنحي ال اذهلو « ةالصلا مامت نم سيل هنأل :ش (ضفرلا

 هنأل) :م اهيلإ ماق يتلا ةسماخللا ةعكرلا يأ :ش (ةسماخلا ىغلأو) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 (ضفتريف) :م ةسماخلا ىلإ مايقلا لبق هلحم يذلا دوعقلا ىلإ عجر يأ :ش (هلبق هلحم ءيش ىلإ عجر

 نأل :ش (اًبجاو رخأ هنأل وهسلل دجسيو) :م هلحم يف دوعقلا هنايتإ نوكيل ةسماخلا ىلإ همايق يأ :ش

 . ةسماخلا ىلإ مايقلا لبق ةريخألا ةدعقلاب يتأي نأ هيلع بجاولا

 نأل ءةريخألا ةدعقلا وهو ضرفلا وهو ىعطقلا بجاولا بجاولاب دارأ : «يفاكلا »يفو

 (ةدجسب) :م اهيلإ ماق يتلا ةسماخلا ةعكرلا يأ :ش (ةسماخلا ديق نإو) :م وهسلا بجي ضرفلا هريخأتب
 ةقيقح ةالص ةدجسب ةدحاولا ةعكرلا نأل :ش (اندنع هضرف لطب) :م ةسماخلل دجس نأب يأ :ش

 لطبي ال مهدنعف ‹ دمحآو كلامو :ش (يعفاشلل اًقالخ) :م يلصي ال هنيي يف ثنحي ىتح اًمكحو

 ديزأ هل ليقف اسمح رهظلا ىلص -مالسلا هيلع- هنأ يور ال ملسيو دهشتیو دعقيو عج ریو هضرف

 :ش (هنأل) :م اهدعب نيتدجس دجسف « اًسمخ تيلص : اولاق « «؟كاذ امو» : لاق «؟ ةالصلا يف

 عورشلاو :ش (ةبوتكملا ناكرأ لامكإ لبق ةلفانلا يف هعورش مكحتسا) :م نأشلا نأل يأ يلقعلا انليلد

 ةسماخلا ديقي مل اذإ ام فالخب نيتعكر ىلص ول امك « هل دسفي ضرفلا لامكإ لبق ةلفانلا يف

 ثيدحلا ليوأتو « نيميلا ةلأسم ليلدب « ةالصلا مكح اهل سيل :ش (ةعكرلا نود ام نأل) :م ةدجسب

 اهنمو « ناكرألا عيمجل مسا رهظلاو « اًسمحخ رهظلا ىلص» : لاق هنأ ليلدب ةعبارلا ىلع دعق ةي هنأ
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 ٹنحی یتح ‹ ةقيقح ةالص ةدحاو ةدجسب ةعكرلا نأل اذهو «ضرفلا نع هجورخ هترورض نمو

 همحر - دمحم اًالخ فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ًالفن هتالص تلوحتو ‹ يلصي ال هنيمي يف اهب

 ‹ نونظم هنأل ؛ هيلع ءيش ال مضي مل ولو « ةسداس ةعكر اهيلإ مضيف رم ام ىلع - هللا

 برقأ وه ام ىلع ةي هلعفل المح ىلوألا ةدعقلا هذه نأ نظ ىلع ةسماخلا ىلإ ماق انإو « ةدعقلا

 امهنيب نأل :ش ( ضرفلا نع هجورخ) :م عرشلا ةرورض نمو يأ :ش (هترورض نمو) :م باوصلا ىلإ
 . ةافانم

 ةدجس تناك نإو « هتالص لطبت ال ةدجس الب ةعكرلا نم انركذ يذلا اذه يأ :ش (اذهو) م

 عوكرلاو مايقلاو ةءارقلا نع ةرابع ةالصلا نأل :ش (ةقيقح ةالص ةدحاو ةدجسب ةعكرلا نأل) :م لطبت
 رم دقو هلبق ام ةجيتن :ش ( يلصي ال هنیمي يف اهب ثنحي ىتح) :م اًمكح تدجو دقو «دوجسلاو
 ديقو «دهشتلا ردق ةعبارلا يف دعقي مل يذلا يأ :ش (ًالفن هتالص تلوحتو) :م بيرق نع هيف مالكلا
 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع) :م الفن اهالص يتلا ةالصلا كلت تراص يآ «تلوحت ةدجسلاب ةسماخل ا

 ال فصولا نالطب نأ تئاوفلا ءاضق باب يف هركذ ام ىلإ هب راشأ :ش (رم ام ىلع دمحم اًفالخ

 ينعي :ش ( ةسداس ةعكر اهيلإ مضيف) :م -هللا همحر- دمحم اًقالخ امهدنع لصألا نالطب بجوي

 «هركذي مل وهسلا ةدجس هيلع بجي لهو «يبنلا نع يهنلل رتو ال اعفش عرش لفنلا نأل ءامهدنع

 . ةدجسلاب ربجي ال داسفلاب ناصقنلا نأل «دجسي ال هنأ حصألاو ‹ هيفاوفلتخاو

 عرش يذلا نأل يأ :ش (نونظم هنأل) :م هيلع ءاضق ال ينعي :ش ( هيلع ءيش ال مضي مل ولو) :م
 ‹ ةثالثلا انئاملع دنع اذهو « ةثلاث اهنأ نظ ىلع ماق هنأل ‹ نومضم ريغ نونظملاو « نونظم هيف

 ءاضق همزلي اهدسفأ مث ةسداسلا وأ ةسماخلا يف ناسنإ هب ىدتقا نإف < - هللا همح ر - رفزل اًقالخ

 ىدتقا نإ «طيحملا »يفو . «ناخ يضاق» يف هركذ « ةيرحتلا ءاقبل فسوي يبأ لوق يف تاعكر تس

 اًَتس يضقي ىضق نإو « اعبرأ يضقي ةدعقلا ىلإ مامإلا داع نأب اهدسفأ مث ةسماخلا يف ناسنإ هب

 .امهدنع

 باوجب فسوي وبأ ربخأ :اولاق « ةالصلا لصأ نالطبل ءاضقلا روصتي ال دمحم دنعو

 ةالص هنإ ةماعلا هلأسيام ىنعماذهو « ثيدحلا ءاهحلصي تدسف ةالص هز : لاقف «دمحم

 نم هقحل ظيغل اذه فسوي وبأ لاق اغإو دمحم لوق ىلع ةالصلا هذه دسفف «ثيدحلا ءاهحلصي

 : لاقف بالكلا هيف تلابو باودلا هيف تعار دق بارخ دجسمجب رمأ دمحم نأ يور هنأ وهو دمحم

 دمحم دنعو «هدنع ةعاسلا موقت نأ ىلإ « ادجسم ىقبي اذه لثم نأل «فسوي يبأ دجسم اذه

 . هتافو دعب هتثرو ىلإ وأ فقاولا كلم ىلإ دوعي

 فسوي وبأ اهلاق اغنإو « قارعلا لهأ دنع باجعتسا ةملك « هز : -هللا همحر- يزارتألا لاق

 يفو ««برخغملا» بحاص لاق اذك ةصلاخب تسيل يازلاو «مضلاب هز : باوصلا ليقو «اًمكهت
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 دمحم دنعو «لماك دوجس هنأل - هللا همحر - فسوي يبأ دنع ةهبجلا عضوب هضرف لطبي امنإ مث

 فالتخالا ةرمثو «ثدحلا عم حصي ملو ‹ عفرلا وهو هرخآب ءيشلا مامت نأل ؛ هعفري - هللا همحر

 يف دعق ولو ٠ - هللا همحر- فسوي يبأل اًقالخ دمحم دنع ىنب دوجسلا يف ثدحلا هقبس اذإ اميف

 ةلاح يف ميلستلا نأل ؛ ملسو ةسماخلل دجسي ملام ةدعقلا ىلإ داع ملسي ملو ماق مث « ةعبارلا

 ةماقإلا هنكمأو ‹ عورشم ريغ مايقلا

 . اهقوف نم ةطوقنم ةروسكم يازب هز : «ةيريهظلا دئاوفلا»

 . مهفاف ءيشب مهباجعإ دنع مجعلا اهلوقت رسكلا باوصلا :تلق

 فسوي يب نيب رخآ فالح نايب اذه :ش ( فسوي يبأ دنع ةهبج لا عضوب هضرف لطبي امنا مث م

 مث ءةسماخلا يف دجسي ملام ققحتي ال لفنلا ىلإ ضرفلا نم لاقتنالا نأ هيف لصألاو «دمحمو

 دوجو نأل «لصحي فسوي يبأ دنعف «؟ال مأ ةهبجلا عضو درج لصحي له لاقتنالااذه

 :م ضرألا ىلع ةهبجلا عضو نأل يأ :ش (هنأل) :م عفرلاب ال ضرألا ىلع ةهبجلا عضوب ةدجسلا

 عفري يأ :ش (هعفري دمحم دنعو) :م ةهبجلا عضو يف ةقيقح دوجسلا نوكل :ش (لماك دوجس)

 :م ةهبجلا عفر دوجسلا رخآ يأ:ش (عفرلا وهو هرخآب ءيشلا مامن نأل) :م ضرألا نع هتهبج يلصللا

 ال ادمحم نأل اذه ركذ اإ « قافتالاب ثدحلا عم دوجسلا حصي مل يأ :ش ( ثدحلا عم حصي ملو)

 متي ملف ثدحلا عم حصي مل عفرلا نأ اننيب فالخ ال لاق «عفرلا وهو هرخآب ءيشلا مامت لاق

 .دوجسلا

 يف ثدحلا هقبس اذإ اميف فالتخالا ةرمثو) :م : هلوقب فالخلا اذه ةرمث ىلإ فنصملا راشأ مث
 يف دعقي مل هنأ ركذت مث ًأضوتيل بهذف «دوجسلا اذه يف ثدحلا هقبساذإ ينعي :ش ( دوجسلا

 دهشتلاب اهمتي ينعي :ش (دمحم دنعو) :م هتالص ىلع ينبيو ةدعقلا ىلإ دوعيو ًاضوتي ةعبارلا

 عضوب تدسف هتالص نأل « ينبي ال هدنعف :ش (-هللا همحر- فسوي يبأل اًفالخ) :م مالسلاو

 ‹سيقأو قفوأ هنأل دمحم لوق ىوتفلل راتخللا : مالسإللا رخف لاق ءدسافلا ىلع ءانب الو «ةهبجلا

 ثدحلا نأ قافتالاب ينعي «ثدحلا هضقني مل هراركتل هماود لعجو عفرلا لبق مول دوجسلا نأل

 يذلا نكرلا كلذ ةداعإ هيلع بجو هتالص ىلع ىنبو یضق ول یتح «هیف وه دجو نکر لک ضقنی
 دعب ثدحلادجو ول امك هتداعإ ىلإ جاتحا امل ةهبجلا عضوب دوجسلا تولو «ثدحلا هيف دجو

 . عفرلا

 ماق مث ةعبارلا ةعكرلا رخآ يف يلصملا دعق ولو يأ :ش ( ملسي ملو ماق مث ةعبارلا يف دعق ولو) :م

 ةسماخلل دجسي مل ام ةدعقلا ىلإ داع) :م ىلوألا ةدعقلا اهنأ نظ ىلع ملسي مل هنأ لاحلاو ةسماخلا ىلإ

 داعف هب حبسف ةسماخلا ىلإ ماق ةي يبنلا نأل «ةدجسلاب ةسماخلا ةعكرلا ديقي مل ام ينعي :ش ( ملسو

 يأ :ش ( ةماقإلا هنكمأو «عورشم ريغ مايقلا ةلاح يف ميلستلا نأل) :م وهسلا يتدجس دجسو ملسو
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 مض ركذت مث ةدجسلاب ةسماخلا ديق نإو . ضفرلا لحم ةعكرلا نود ام نأل ؛ دوعقلاب ههجو ىلع
 ؛ هضرف متو « ىرخأ ةعكر اهيلإ

 ىلإ دوعلاب ينعي :ش (دوعقلاب) :م نونسملا هجولا ىلع يأ :ش (ههجو یلع) :م مالسلا ةماقإ هنكمأ

 الو «ىلوألا ةعكرلا يف وهو نذؤملا ماقأ ول امك :ش ( ضفرلا لحم ةعكرلا نود ام نأل) :م دوعقلا

 . اهضف ري هنإف ةدجسلاب اهديقي

 . ؟همكح اذام اًمئاق ملس اذإ :تلق نإف

 ديعيال داعاذإ ةلأسملا هذه يف مث ءاهريغو «ةصالخلا» يف اذك « هتالص دسفت ال :تلق

 «هعماوداع داع نإف « هنوعبتي موقلا : ليق مث «ديعي : يفطانلا لاقو . ادماع ماق ول اذكو «دهشتلا

 انثاملع نع يخلبلا هركذ ام حيحصلاو «ةدعقلاب تمت مهتالص نأل هوعبتا ةلفانلا يف ىضم نإو

 ةسماخلا ديقت لبق داع نإف ءادوعق هنورظتني نكل «ةعدبلا يف عابتا ال هنأل ٠ هنوعبتي ال مهن

 . «يشاترمتلا»و «طيحملا» يف اذك «لاحلا يف اوملس ديق نإف « مالسلاب هوعبتا ةدجسلاب

 مض) :م مالسلا كرت هنأو « ةسماخ ةعكر داز هنأ :ش (ركذت مث ةدجسلاب ةسماخلا ديق نإو) :م

 ‹ بوجولا ىلع لدي ام «طوسبملا »يفو مض ظفل :ش (ىرخأ ةعكر) :م ةسماخلا ىلإ يأ :ش (اهيلإ

 . باجيإلل ىلع ةملكو «فيضي نأ هيلعو :لاق هنإف

 يف نكل :ش (هضرف متو) :م هدنع ةعورشم ةدحاولا ةعكرلا نأل مضي ال : يعفاشلا دنعو

 دنعو الفن نارخآلاو ءاًضرف لوألا عبرألا نوكتل ةسداسلا اهيلإ فيضي ءاشعلاو رصعلاو رهظلا

 ةالص ىلإ لقتنا هنأل هتالص تدسف اهفاضأ نإف ةسداسلا فيضي الو ةدعقلا ىلإ دوعي : يعفاشلا

 ىلإ لقتنا هنأل «هرهظ دسفت ال اندنعو «هدنع نكر مالسلا ظفل ةفاضإ نأل « نكر هيلعو ىرخأ

 زارتحالل ةسداسلا ةفاضإو ءاندنع نكرب سيل مالسلا ظفل ةباصإ نأل نكر هيلع سيلو ىرخأ ةالص

 . ةيهنملا ءاريتبلا نع

 . لوصألا يف فرع امك مكدنع ةيعورشملا ىلع لدي يهنلا :تلق نإف

 يضر - دوعسم نبا لوق هيلع لدي خسنلا هب داري خسفلاك يفنملا هب داريو يهنلا ركذي :تلق

 «هوركم رصعلا دعب لفنتلا نأل «رصعلا يف ةسداسلا فيضي الو طق ةعكر ترخأ ام - هنع هللا

 ال هيف عقو اذإ امأ هدصق اذإ هركي اغنإ رصعلا دعب لفنتلا نأل هب سب ال هنآ دمحم نع ماشه نعو

 عماجلا» حرش يف ديهشلا ردصلا ركذاذك «رايتخا نع الإ ناصخي ال هنأل « هركي الف هدصقي

 ىلص نميف يعازوألاو ةداتق لاقو .دمحم لوق ىلع ىوتفلا :ديهشلا ردصلا لاق .؛ريغصلا

 ةعكر اهيلإ مضي مل نإو :لاق ةلفان هل ناتعكرلا نوكتف ىرخأ ةعكر اهيلإ فيضت اًعبرأ برغم ا

 . نونظم هنأل هيلع ءيش الف ىرخأ
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 نأل ؛ ًالفن ناتعكرلا ريصتل ىرخأ اهيلإ مضي امنإو . ةبجاو يهو مالسلا ظفل ةباصإ يقابلا نأل

 وهو رهظلا ةنس نع نابونت ال مث « ءاريتبلا نع - مالسلا هيلع - هيهنل هئزجت ال ةدحاولا ةعكرلا

 اناسحتسا وهسلل دجسيو « ةأدتبم ةيرحتب اهيلع ةبظاوملا نأل ؛ حيحصلا

 :م مالسلا ظفل ةباصإ يأ :ش (يهو مالسلا ظفل ةباصإ) :م هتالص نم :ش ( يقاسبلا نأل) :م

 اهيلإ مضي اغنإو) :م وهسلا يتدجس بجوي نكلو « ةالصلا دسفي ال بجاولا كرتو :ش (ةبجاو)
 نع لب هيهنل هئزج ال ةدحاولا ةعكرلا نأل) :م الفن عبرألا ىلع ناتدئازلا :ش ( ناتعكرلا ريصتل ىرخأ

 . "رتولا باب يف ءاريتبلا ثيدح يف مالكلا رم دق :ش (ءاريتبلا

 :م نائزجي الو ناموقت ال ينعي « نابوني ال ناتدئازلا ناتعك رلا ناتاه يأ :ش ( نابونت ال مث) :م

 نيتاه ةبانإ مدع ينعي :ش ( حيحصلا وهو) :م هدعب ناتنونسملا ناتعكرلا يهو :ش ( رهظلا ةنس نع)

 ةنس نع نابوني امهنأ خياشملا ضعب لوق نع هلوقب زرتحاو «حيحصلا وه رهظلا ةنس نع نيتعكرلا
 .دمحم نع ةعامس نبا ةياور يهو رهظلا

 امك « اهنع ناموقيف ةنسلا عضوم يف نيتعكرلاب ىتأ هنأل دمحمو فسوي يبأ لوق وه : ليقو

 علطي مل رجفلا نأ نظ ىلع عوطتلا ةينب نيتعكر ليللا رخآ ىلص نميف يناولحلا ةمئألا سمش لاق
 ءانه كلذك « رجفلا يتعكر نع هنائزجي امهنأ باوجلا اذه ظفل اهحاتتفا دنع علط دق ناك هنأ رهظف

 يضاقو ةمئألا سمشو ريخلا هللا دبع وبأو يودزبلا مالسإلا رخف بهذ ةبانإلا زاوج مدع ىلإو
 . - هنع هللا يضر- ةفينح يبأ لوق وه :ليقو «ىراخب خياشم نم ةعامجو ناخ

 تناك رهظلا ةنس ىلع ةئ يبنلا ةبظاوم نأل يأ :ش ( ةأدتبم ةيرحتب اهيلع ةبظاوملا نأل) :م

 وهو مالسلا هيلع يبنلا ةقيرط نع ةرابع ةنسلا نأل « اهريغ ىلع ةينبم ال ةلقتسم يأ ةأدتبم ةيرحتب

 وه اب ىدأتي الف ةنسلا ةفص ىلع ةلماك ةالض عورشملا نألو ءاًدصق ةأدتبم ةيرحتب عوطتي ناك

 . نومضم ريغ اًصقان نونظم

 دجسي ال نأ يضتقي سايقلاو ‹ ناسحتسالا ثيح نم يأ :ش (اًئاسحتسا وهسلل دجسيو) :م

 عورشلا ةحص نم مزلو ىرخأ ةالص اهدعب ىدأ دقف ةضيرفلا يف نكمت نإو وهسلا نأل ءوهسلل

 . ىرخأ ةالص يف دجسي ال هتالص يف ىهس نمو « ةضيرفلا نع عاطقنالا اهيف

 بوجو قح يف لعجيف ةيرحتلا ىلع ءانب لفنتلا ىلإ ضرفلا نم لقتنا نإو ناسحتسالا هجو

 يف ىهسو ةدحاو ةميلستب اعوطت تاعكر تس ىلص نمك اذهو « ةدحاو ةالص امهنإف « وهسلا

 قح يف اهلك نكل ةدح ىلع ةالص عفش لك ناك نإو « ةالصلا رخآ يف وهسلل دجسي لوألا عفشلا

 . ةدحاو ةالص ةيرحتلا

 . هجیرخت مدقت : حیحص (۱)
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 دنع اتس يلصي امهيف ناسنإ هب ىدتقا ولو ‹ نونظم هنأل ؛ ءاضقلا همزلي مل اهعطق ولو ‹ نونسملا

 نع هجورخ مكحتسا هنأل نيتعكر امهدنعو « ةيرحتلا هذهب ىدؤملا هنأل ؛ - هللا همحر - دمحم

 « مامإلاب ارابتعا - هللا همحر - دمحم دنع هيلع ءاضق الف يدتقملا هدسفأ ولو ‹ ضرفلا

 وبأ لاقف«؟ ضرفلا يف صقنل وأ لفنلا يف صقنل يه له ةدجسلا هذه يف فلتخا مث

 ريغ نمامهيلوق ىلإ فنصملا راشأو ‹ ضرفلا يف صقنل دمحم لاقو « لفنلا يف صقنل فسوي

 نأ دارأ دمحم لوق ىلإ انه راشأ :ش (ضرفلا يف ناصقنلا نكمتل) :م هلوقب امهمساب حيرصت

 ةباصإب هجورخ وه :ش (نونسملا هجولا ىلع ال) :م هنع :ش (جورخلاب) :م ضرفلا يف نكت ناصقنلا

 . ضرفلا يف اًتاصقن نوكيف كلذ كرت دقو « تاعكر عبرأ دعب مالسلا ظفل

 يف ناصقنلا نكمت وهو فسوي يبأ لوق ىلإ ةراشإ ناتعكرلا وهو :ش (لفنلا يفو) :م : هلوقو

 « ةأدتبم ةيرخت الب هنوك وهو :ش (نونسملا هجولا ىلع ال) :م هلوخدب يأ :ش (لوخدلاب) :م لفنلا

 مالسإلا رخف هركذ« ىوتفلل دمتعملاو راتخملا وه هنأل فسوي يبأ لوق ىلع دمحم لوق مدق امنإو
 .« ريغصلا عماجلا» يف

 :ش (ءاضقلا همزلي ال) :م ةسداس اهيلإ فضي مل نأب ةسماخلا عطق ولو يأ :ش (اهعطق ولو) :م

 مزلم ريغ نظلا هجو ىلع موصلا وأ ةالصلا نم عورشملاو :ش (نونظم هنأل) :م رفزل اًقالخ اندنع

 نيتعكرلا يأ :ش (امهيف ناسنإ) :م روكذملا يلصملاب يأ :ش (هب ىدتقا ولو) :م هل اًقالخ اندنع

 :ملادلا حتفب :ش (ىدؤملا وه هنأل دمحم دنع) :م تاعكر تس يأ :ش (اتس يلصي) :م نيتمومضملا

 . (ةميرحتلا هذهب)

 هنأل) :م نيتعكر يلصي يأ :ش (نيتعكر) :م فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع يأ :ش (امهدنعو) :م

 «ىواتفلا ةصالخ» بحاص ركذو « عفشلا اذه ريغ همزلي الف :ش (ضرفلا نم هجورخ مكحتسا

 «ريغصلا عماجلا حرش» يف روكذملا نكلو «(ةيادهلا» بحاص ركذ امك هبحاصو دمحم نيب فالخلا

 نيتعكرو دمحم دنع اتس يلصي هنأ اهحورش»و« ةموظنملا»و« يواحطلا حرش»و ديهشلا ردصلل

 لوق «سانجألا »يف يفطانلا ركذ هنأل « حيحصلا وهو ةفينح يبأ لوق ركذي ملو « فسوي يبأ دنع

 ةفينح يبأ لوق ركذي ملو «ةعامس نبا رداون نع دمحم لوق نعو يلعملا رداونلا نع فسوي يبأ

 ءاضق الف) :م هيف عرش ام يدتقملا دحاولا يأ يدتقملا هدسفأ ول يأ :ش (يدتقملا هدسفأ ولو) :م

 ةنونظملا ةالصلا هذه نإف « مامإلا لاحلا رابتعا دمحم ربتعا ينعي :ش (مامإلاب ارابتعا دمحم دنع هيلع

 ضرتفملا ءادتقا ةلزنمب راصل ةنومضم يدتقملا قح يف تراص ولف « مامإلا قح يف ةنومضم ريغ

 . لطاب وهو لفتنملاب
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 يف هعوقول لطبي دوجسلا نأل نبي مل نييرخأ يلصي نأ دار مث « وهسلل دجسو امهيف اهسف اعوطت
 ؛ ينبي ثيح ةماقإلا ىون مث « وهسلل دجس اذإ رفاسملا فالخب ةالصلا طسو

 (ضراعب) :م نامضلا فصو طوقس يأ :ش (طوقسلا نأل نيتعكر يضقي فسوي يبأ دنعو) :م

 ملو « بجاولا ءادآ مزع ىلع اًيهاس هعورش وهو :ش (مامإلا صخي) :م ضراع ببسب يأ :ش
 عاطقنال نيتعكر يضقي نكل « مامإلا نود ءاضقلا همزليف يدتقملا قح يف ضراعلا اذه دجوي

 عرش اذإ هنأ «رداونلا» نع ًالقان مالسإللا رخف ركذ ام هيف لصألاو « فسوي يبأ دنع ضرفلا مارحإ

 . ال مآ يدتقملا قح يف ةنومضم يه نوكت له ةنونظم ةالص يف

 ةنومضم يهف ةالصلا صقن امأو « ةنومضم ريغ :دمحم لاقو ةنومضم يه فسوي وبأ لاق

 «هوتعملاو يبصلا فالخب « الماك ادصق ناك اذإ عورشم ريغ نامض الب لفنلا ءادتبا نأل لصألا يف

 قحتلا اًيهاس هعورش ببسب رصحل ا اذه رصق دصق ولف امهدصق روصقل مزل سيل امهعورش نإف

 يبأ لوق ىلع انه مالسإلا رخف ىوتفو امهب هقاحلإ زجي ملف ادماع عرش هنإف يدتقملا فالخب « امهب

 نألو ‹ هضرف لطب كانه نأب ةعبارلا ىلع دعقي ملاذإ ام نيبو اذه نيب فسوي وبأ قرفو « فسوي

 ‹ ةيرحتلا كلت بجوم همزل ناسنإ . هب ىضتقا اذإف « تاعكر تسب دقعنم ءادتبالا يف مارحإللا

 ريغ همزلي الف لفنلا هب ىدتقا يدتقملاو لفنلا يف عرشو ءانركذ امل هضرف عدقفانهاهامأو

 . نیتعکر

 لاقو . ىرخألا مزلتف ناتالص انه اهو « عيمجلا مزليف ةدحاو ةالص كانه نأ لصاحلاو

 . فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع مالكلا قرف ليق : لمكألا

 لیلدب ناتعکر امهدنعو ‹ هلوق يف مدقت ام ليلدب كلذ لاق هنإف يقانغسلا وه اذه لئاق :تلق

 . نيتعكرلا يضقي امهدنعو « ناخ يضاقل «ريغصلا عماجلا» يف ركذ ام

 امهيف اهسف اًَعوطت نرتعكر ىلص نمو) :م :«ريغصلا عماجلا »يف دمحم لاق يأ :ش (لاق) م

 يآ :ش (دوجسلا نأل) :م كلذ سيل ينعي :ش ( نبي مل نييرخأ يلصي نأ دارأ مث « وهسلل دجسو

 ءةالصلا رخآ يف الإ عري مل وهسلا دوجس نأل :ش (ةالصلا طسو يف هعوقول لطبي) :م وهسلا دوجس

 يف ةداز رهاوخ لاق اذك « ةياورلا رهاظ يف روكذملا ريغو ةيرحتلا ءاقبل هئانب حص ىنب ول اذه عمو
 ال ةالصلا طسو يف وهسلا دوجس نأل اًبناث وهسلا يتدجس ديعي نأ يخبنيو : لاق مث « «هطوسبم»

 . اهدیعي

 يفو « زاج ىنب ول «طيحملا» يفو ٠ ماصتعالا» يف هيلع صن زاج ىنب ولو : ينانيغرملا لاق
 :ش (ةماقإلا ىون مث وهسلل دجس اذإ رفاسملا فالخب) :م ديعي راتخملاو خياشملا فلتخا دوجسلا ةداعإ

 . وهسلا دوجس لاطبإ مزلي ناك نإو « متي ةماقإلا ىون مث هوهسل دجسف ىهس اذإ رفاسملا ينعي
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 وه وهسلا دوجس لطبيو ةميرحتلا ءاقبل حص ىدأ ول اذه عمو « ةالصلا عيمج لطبت نبي مل ول هنأل

 مامإلا دجس نإف « ميلستلا دعب هتالص يف لجر لخدف وهسلا اتدجس هيلعو ملس نمو « حيحصلا

 همحر - دمحم لاقو - هللا امهمحر - فسوي ىبأو « ةفينح ىبأ دنع اذهو ء الف الإو ًالخاد ناك

 نع هجرخي ال وهسلا هيلع نم مالس هدنع نأل ؛ دجسي مل وأ مامإلا دج لخاد وه : - هللا

 امهدنعو « ةالصلا مارحإ يف نوكي نأ نم دبالف ‹ ناصقنلل اربج تبجو اهنأل ؛ًالصأ ةالصلا

 هنال ؛ فقوتلا لیبس ىلع هجرخی

 ةينب اًعبرأ هضرف راص هنأل ء ًالصأ هتالص يأ :ش (ةالصلا عيمج لطبت نبي مل ول هنأل) :م

 يف ةيئانبلا ةيعورشمب انلق ‹ ةرورضلا هذه لجألف ‹ ةالصلا لاطبإ ىف دوجسلا لطبأو »¢ ةماقإللا

 . هئانب يف ةرورض ال ثيح ‹ عوطتملا نود رفاسملا قح

 ةينب نيميقم نوريصي دنج لاك هعنص ريغب نوكي دق ىعرش رذعب كلذ نأل «طوسبملا» يفو
 ىون ول : «ينانيغرملا» يفو « هدصقو ةرشابملاب انهو « هديس ةينب دبعلاو اهجوز ةينب ةآرملاو مامإللا
 طقسیو نبی مل هنوک عم هانعم لیقو ‹ ةالصلا هذه يف ةينب هتالص حصت مل ليق ةالصلا دعب ةماقإلا

 حص ىدأ ول) :م ةالصلا طسو يف وهسلا دوجس عوقو عمو يأ :ش (اذه عمو) :م. وهسلا دوجس هنع

 . ءانبلا دنع وهسلا دوجس ةداعإ يف فالتخالا نأ انركذو « عوطتلا قح يف :ش (ةميرحتلا ءاقبل

 اتدجس هيلع هنآ لاحلاو < هتالص رخآ يف ملس نمو يأ :ش (وهسلا اتدجس هيلعو ملس نمو) :م

 لاخدإلا اذه ةالصلا يف لجر هب ىدتقاف يأ :ش (ميلستلا دعب هتالص يف لجر لخدف) :م وهسلا

 نوكل ًالخاد لجرلا ناك وهسلا دوجس ىلإ مامإلا داع نإف ينعي ًالخاد ناك مامإلا دجس نإف لصفي
 0 دوجسلا ىلإ مامإلا دعي مل نإو ينعي :ش (الف الإو) م دوجسلا ىلإ هدوعب ةالصلا ةمرح يف ماما

 .روكذملا دصقلاب مكحلا اذه يأ :ش (اذهو) :م ًالخاد لجرلا نوكي الف

 هجرخي ال وهسلا هيلع نم مالس نأ ةلأسملا هذه لصأو :ش (فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع) :م

 دمحم لاقو) :م هلوقب نيبناجلا نم ليلعتلاو لصألا اذه ىلإ راشأو « الف الإو « ةالصلا ةمرح نع

 :ش (هدنع نأال «دجسي مل وأ مامإلا دجس) :م مامإلا ةالص يف يأ :ش (لخاد) :م لجرلا يأ :ش (وه

 :م اتاب الو اًقوقوم اج ورح ال ينعي :ش (ًالصأ ةالصلا نع هجرخي ال وهسلا هيلع نم مالس) :م

 نآ نم دب الف) :م ةالصلا يف نكمتملا :ش (ناصقنلل اربج تبجو) :م وهسلا ةدجس نأل يأ :ش ( اهنأل)

 طقسي ذئنيحف ةالصلا مارحإ يف ناصقنلل رباجلا نوكي نأ دب الف يأ :ش (ةالصلا مارحإ يف نوكي

 . قافتالاب ليلحتلا ىنعم طقس دجس ول اذهلو ‹ مالسلا ىلع ليلحتلا ىنعم

 (هنأل) :م الف الإو ًالخاد لجرلا ناك داع نإف دوعلا ىلع :ش (فقوتلا ليبس ىلع) :م ةالصلا نع هايإ
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 رابتعا ىلع ةجاح الو اهنود رهظي الف ةدجسلا ءادأ ىلإ هتجاحل لمعي ال اغإو ‹ هسفن يف للحم

 ةماقإلا ةينب ضرفلا ريغتو ‹ ةهقهقلاب ةراهطلا ضاقتنا يفو اذه يف فالتخالا رهظيو دوعلا مدع

 :م اًضيأ عامجإلابو ««يلستلا اهليل»: الب هلوقل :ش (هسفن يف للحم) : :م مالسلا نأل يأ :ش
 :م هترورضو يلصملا ةجاحل يأ :ش (هتجاحل) :م انه اه هلمع لمعي ال مالسلا يأ : :ش (لمعي ال اغإو)
 (رابتعا ىلإ ةجاح الو) :م ةجاحلا نود يأ :ش (اهنود) :م هلمع ىأ :ش ( رهظي الف ةدجسلا ءادأ ىلإ )
 . عناملا لاوزو ىضتقملا ققحتل ذئنيح هلمع لمعيف :ش (دوعلا مدع) :م اهتداعإ :ش

 ةرورض دوعي امهدنع ةيرحتلا نأل « اهيلإ داع نإو « ءادتقالا حصي ال نأ يغبني :تلق نإف
 . هريغ قح يف رهظي ال نأ يغبنيف « دوجسلا نم هنكمي

 هتارورضو همزاول نم وهام عم تبث تبث اه نكل « ةرورضلا قيرطب تبث نإو دوعلا :تلق

 ينع كدبع قتعأ: هالومل تلاق دبع تحت ةرح يف وه امك اذهو « هتارورض نم ءادتقالا ةحصو
 ءالولا تبثو حاكنلا داسف ءاجو < ةرورضلا قيرطب اهل كلا تبثو اهنع قتعلا عقو « مهرد فلأب
 . همزاولب تبث ءيشلاو «قتعلا مزاول نم ءالولاو كلملا مزاول نم داسفلا نأل « اھل

 رهظيو) :م هلوقب روكذملا فالتخالا ةرمث نايب يف عرش نيثيدحلا نم ليلعتلاو لصألا نيب الو
 وهو « ةلأسملا نم روكذملا يف ةدجس نيب روكذملا فالتحخالا ةدئاف رهظت يأ :ش (اذه يف فالتخالا
 ن وکی دمحم دنعف ؟ال ما ًالخاد نوکی له وهسلا ام هیلعو « لجر ةالص يف لجر لحد اذإ ام
 مامإلادجس اذإ مث « الف الإو ًالخاد نوكي دجس نإ امهدنعو « ال وأ وهسلل دجس ءاوس ًالخاد
 نأ هيلع نکی مل هيلع ام يضقي ماق مث ڈ مامإلا عم دجس واف « هتالص يف ًالخاد لجرلا راص یتح
 نوكتف « ةقيقح مامإلا ةالص رخآ اذه نأل « ةالصلا طسو يف وهسلل كلذ ناك نإو « وهسلا ديعي

 « وهسلل دجسي نأ هيلعف يضقياميف لجرلا اهس نإف « ةعباتملل اًقيقحت امكح هتالص رخآ
 مامإلا عم هدوجسف ادرفنم يضقي اميف قوبسم ا نأل « هوهس عم هئزجي ال مامإلا عم لوألا هدوجسو
 . هدارفنا ةلاح يف هوهس نع هئزجي ال

 كحض نإ ينعي روكذملا فالتخالا ةدئاف رهظتو يأ :ش (ةهقهقلاب ةراهطلا ضاقتنا يفو) :م
 ةمرح يف كحض هنأل « رفزو دمحم دنع هتراهط ضقنت وهسلا دوجس هيلعو « ملس يذلا
 ةينب ضرفلا ريغتو) :مةلاحلا هذه يف يدتقلا كحض ول كلذكو « ضقت ال امهدنعو ءةالصلا
 اذإ رفاسملا ينعي ةماقأإلا ةينب ضرفلا ريغت يف روكذملا فالحل ا ةدئاف اًضيأ رهظتو يأ: :ش (ةماقإلا

 لبق ىون امك اًعبرأ هضرف ريغتي رفزو دمحم دنعف « وهسلا دوجس لبق ةلاحلا هذه يف ةماقإلا ىون
 ‹ ةثالث فنصملا اهركذ يتلا ةروصلاو « ال وأ وهسلل دجس ءاوس هضرف ريغتي ال امهدنعو « مالسلا
 ال وهسلل مامإلا دجسي نأ لبق يدتقملا اذه ملكت مث عوطتلا ةينب هب ىدتقا نمف : ةعبارلا ةروصلاو

 . هجیرخت مدقت : حیحص (۱)
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 ؛هوهسل دجسي نأ هيلعف وهسلا هيلعو « ةالصلا عطق هب ديري ملس نمو « ةلاحلا هذه يف

 ؛ريغصلا عماجلا» يف اذك « مامإلا ىهس ام ءاضق همزلي دمحم دنعو « امهدنع يدتقملا ىلع ءاضق

 . ناخ یضاقل

 : هلوقب ةهقهقلا ةلأسم نع ةعيرشلا جات لئسو

 ةالصل ءوضولا همزلي نأ يغبني ناكف « همامتب مكحي مل اًدوقوم جورخلا رمأ ناك امل :تلق نإف

 . ىرخأ

 ةمئاقلا ةالصلا ةمرح ىلإ ةفاضإلاب ةعقاو انه اه ةالصلا ةمرخ نإف فقوتي ناك نإو :تلق

 كته هبشأف « ةمرحلا هذهل كته ءوضولا ديدجت وهو رجازلا باجيإ يف اهكته يواسي الف « اعطق

 . ةزانحلا ىلع ةالصلا ةمرح

 كلذو «هجو نود هجو نم اجراخ ناك اًفوقوم جورخلا ناك اذإ : ليق نإف : لمكألا لاقو

 . اطايتحا هدنع اهمكحف امهدنع لئاسملا هذه مكح نوكي نأ يعدتسي

 نک هجو لک نم جورخلا هانعم لب « هجو نود هجو نم جورخل ا هانعم سیل هنأب : بیجأ
 . دوعلا هضرعت

 نم جورخلا تبث نإ فقوتلا ىنعم نوكي نآ ال ‹ هجو لك نم ةالصلا ةمرح نع جرخي وهسلل ملس

 هجو نم ةالصلا ةمرح يف ناك ول نأل ةالصلا ةمرح يف لخدي دوجسلاب مث « هجو نود هجو

 ةراهطلا ضاقتنا نم دمحم بهذم وهامك «ءاًضيأ امهدنعاهمكح ىلع ماكحألا تناكل

 ةالصلا نع هجرخي ال وهسلا هيلع نم مالس هلوق اورسف مهنأل ‹« رظن نع ولخي ال اذه :تلق

 . مهفاف

 . وهسلا دوجس لبق - مالسلا دعب ينعي - ةثالثلا روصلا ديق :ش ( ةلاحلا هذه يف ) :م

 وهسلا هيلعاذه عمو « وهسلل دجسي ال نأ همزع يف ينعي :ش (ةالصلا عطق ديري ملس نمو) :م

 : نالاح انه اه وهسلا هيلع نأ لاحلاو يأ :ش (وهسلا هيلعو) :م هلوق ىنعم وهو

 . واولا نودب ةعراضم هيلعف ةلمج :لوألا

 . لصألا ىلعو واولابإةيمسإ ةلمج :يناثلا

 هارتامکاذهو ‹ هوهس لجأل دجسي نأ هيلع بجوي ام يأ :ش (هوهسل دجسي نأ هيلعف) م
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 هتين حصت ال تغلف عورشملا رييغت هتينو « عطاق ريغ مالسلا اذه نأل

 لبق ةياور يفو « ملكتي وأ موقي نأ لبق وهسلل دجسي هنإ لاق ثيح لصألا يف هديق نكلو « قلطم

 مل نإو « وهسلا دوجسب يتأي ال ةلبقلا ربدتساف هسلجم نع ماق ىتم هنأ ىلع لدي لوألاف
 يشي نأو «دجسملا نم جرخيو ملكتي نأ لبق هب يتأي هنأ ىلع لدي يناثلاو ‹دجسملا نم جرخي

 . انباحصأ نم خياشملا ضعب لوق وهو ةلبقلا نع فرحناو

 ةمرحل :ش (عطاق ريغ) :م ةالصلا عطق هب دارأ يذلا مالسلا نأل يآ :ش (مالسلا اذه نآل) :م

 . ًالصأ ةالصلا ةمرح نع هجرخي ال هنأل ٠ رهاظف دمحم دنع امأ « ةالصلا

 كلذب هتدارإ يأ :ش (هتينو) :م اًقلطم هب مارحإلا عطقني الف « [. . .] هجرخي الف امهدنع امأو
 رييغت ةينلاب اعطاق هلعجف « اعرش عطاق ريغ مالسلا نأل :ش (عورسشملا رييغت) :م ةالصلا عطق مالسلا
 ىون اذإ امك « مالسلاب ةالصلا عطق ةينب يأ :ش (تغلف) م. مئازعلاو دصقلاب ريغتي الوهو عورشملا
 ىون وأ اًتس رهظلا ىون ول امك وأ « ًايعجر نوكيف :ش (هتين حصت ال) :م قالطلا حيرصب ةنابإلا

 .« طوسبملا ىف اذك « هتين ولت اعبرأ رفاسملا

 ‹ هتالص تدسف دهشتلا وأ ةيوالت ةدجس وأ ةيتالص ةدجسب اًركاذ وهو ملس ول: تلق نإف

 . غلت ملف ‹ عورشملل رييغت ةينلا هذهو «(طيحملا »يف اذك

 ىتؤي وهسلا دوجسو دمعلا مالسلاب تلطب دقو ةالصلا ةقيقح يف اهب ىتؤي ءايشألا كلت :تلق

 . وهسلا دوجس هيلع ناك اذإ ةيقاب يهو اهتمرح يف اهب

 . عورشملا ريغب تناك نإو هغلت ملو « نايإلا لطبت رفكلا ةين :تلق نإف

 . ناعمتجي ال امهنأل « نايإلا عفترا رفكلا تبث ىتمو « رفك رفكلا ةين :تلق

 ةين عماجرخم نوكي ال فيكف « امهدنع ةالصلا ةمرح نع جرخبي هدحو مالسلا :تلق نإف

 . ضقانتاذهو « عطقلا

 هيلع نم مالس نأل « ضقانت الف ىنعم ناقفتم امهنكل ةروص نيفلتخم اناك نإو ناذه :تلق

 يوني نأ نيب لصف ريغ نم دوجسلاب هيلإ دوعلا هضرع ىلع نكل « ةالصلا مارحإ نع جرخي وهسلا
 نايبل يناثلاو ‹ قالطإلا نايبل لوألا ناكف « هتينل ةربع الف اًئيش وني مل وأ همدع يوني وأ دوحلا

 . مهفاف دييقتلا

 ةينلا هب نورقملا لمعلا كلذ نكي ملاذإ لمعلا نع ةدرجم دجوت ملانه ةينلا نأب لكشتساو
 نأ هيلع بج وي هنأل « هيلع قحتست هب ةينلا نارتقا نامز مالسلاو ةينلا نارتقا نامز ىلع اًقحتسم

 اذه ىلع لمعلا نع ةدرجم ةينلا تناكف ¢ ةينلا لمعت الف وهسلل دجسي نأ نم نكمتي ىتح ملسي
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 - هلوقل ؛ فنأتسا هل ضرع ام لوأ كلذو « اًعبرأ مأ ىلص اًالثأ ردي ملف هتالص يف كش نمو

 . « ةالصلا لبقتسيلف ىلص مك هنأ هتالص يف مكدحأ كش اذإ » : - مالسلا هيلع

 . ريدقتلا

 :م تبراذک يف تککش دقو« نيقيلا فالخ ةغللا يف كشلا :ش (هتالص يف كش نمو) م

 يواست نع ةرابع هنأب كشلا ىنعم ىلع اًهيبنت ءافلاب هركذ :ش (اًعبرأ مآ ىلص اًالثأ ردي ملف)

 نايواستم نافرطلاف تاعکر عبرأب هتیارد مدع لثم تاعکر ثالثب هتالص ةيارد مدع نإف نيفرطلا

 ‹ يقيقحلا ماهفتسالا نع تجرح اهنأل ةيوستلل هيف ةزمهلاو لاحلا واوب يضتقي ناك بيكر تلاف الإو

 :م كشلا يأ :ش ( كلذو ) :م ىلص هلوقب اًنالث باصتناو ةيوستلا اهنم ةريثك ناعم درت كلذ دنعف

 ‹ هرمع يف اهس ام لوأ هانعم «سانجألا» بحاص لاقو « هانعم يف اوفلتخا :ش ( هل ضرع ام لوأ)

 لاق ‹ هرمع يف هبتشي مل هنأ ال هل ةداعب سيل وهسلا نأ هانعم : يسخرسلا ةمئألا سمش لاقو

 نم طق هتالص يفاهس نكي ملو هل عقو وهسلا لوأ : ليقو « ةالصلا هذه يف اهس ام لوأ : هيقفلا

 :-مالسلا هيلع- هلوقل ) :م اًباوج تعقو ةلمحجلا هذهو ‹ ةالصلا لبقتسا يأ :ش ( فناتسا ) :م

 دحأ نيبي ملو بيرغ ظفللا اذهب اذه :ش ( ؛ةالصلا لبقتسيلف ىلص مك هنأ هتالص يف مكدحأ كش اذإ»

 انلو يزارتألا هلاق ام كلذ نم بجعأو « مهنم بيجعاذهف « ثيدحلا اذه لاح حارشلا نم

 ‹ خلإ ... مكدحأ كش اذإ لاق هنأ اب يبنلا نع ؛طوسبملا »يف هريغو هداز رهاوخ یورام

 : لاق هنآ امهنع هللا يضر رمع نبا نع نیریس نبا ثیدح نم ٩ هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا یورو

 ال يذلا يف رمع نبا نع ريبج نب ديعس نع يورو « ديعأ ينإف تيلص مك ردأ مل اذإف انأ امأ

 ريبج نبا تلأس : لاق روصنم نع ريرج نعو « ظفحب ىتح ديعي : لاق اعبرأ وأ یلص اًنالث يردي

 يبأ نب ليعامسإ نعو ‹ ديعأ ينإف ةبوتكملا يف تنك اذإف انأ امأ : لاقف « ةالصلا يف كشلا نع

 تيلص اذإ : لاق سواط نعو ثيل نعو ‹ دیعی لوق حیرش ناکو . ديعي : لاق يبعشلا نع دلاخ

 ديعي : ءاطع لاقو « اهدعت الف ىرحخأ ةرم كيلع تسبتلا نإف «ةرم اهدعأف تيلص مك ردت ملف

 . كلم لا دبعو كلام نع هنع كلذ يورو «ةرم

 يف دمحأ لاق هبو اهلك لاوحألا يف كلام لاق هبو لقألا ىلع ينبي هنأ يعفاشلا بهذمو

 بلاغ ىلع ينبي هنأ ةيناثلاو « لقألا ىلع ينبي هنأ امهدحأ ناتياور مامإلا يف دمحأ نعو ء درفنم ا

 مالسلا هيلع هنأ « هنع هللا يضر يردخلا ديعس وبأ هاور اب يعفاشلا جتحاو « وهسلل دجسيو نظلا

 هاور «« نيقيلا ىلع نبيلو كشلا قليلف اًعبرأ مآ ىلص اًنالثأ ردي ملف هتالص يف مكدحأ كش اذإ»: لاق

 ءاقلإ نإ : لوقن نحنو « لصفي ملو نيقيلا ىلع ءانبلاب رمأ ةجام نباو ‹ يئاسنلاو دواد وبأو ملسم

 ‹ كشلا نم دعبأ هنأل « ىلوأ فانئتسالا لب فانئتسالاب نوكي لقألا ىلع ءانبلاب نوكي امك كشلا

 ديعس يبأ ثيدحب يعفاشلل نوجتحي حارشلا رثكأ نأ بجعلاو « نيقيب ةدهعلا نع اجورخ هنوكل
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 رشک هل ضرعی ناک نإو

 ! دعاوقلا نم اذه دعبأ امف « فنصملا هركذ اب مهل نوجتحي مث « روكذمل ا

 ‹ لوصألا ةياور هذهو اولصفي ملو ىرحتي كشلا : انباحصأ لاق : يرودقلا لاق : لوقأ

 هجرخأ ٠« هيلع متيلف باوصلا رحتيلف مكدحأ كش اذإو : اعوفرم دوعسم نبا ثیدح ههجوو
 ثيدح يف امك نيقيلا ىلع ينبي هنآ هنع هللا يضر ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو « ملسمو يراخبلا

 ثيدح اولمحو « ثيداحألا نيب انباحصأ قفوو « يعفاشلا هب جتحا يذلا يردخلا ديعس يبأ

 اذإ ام ىلع دوعسم نبا ثيدح اولمحو هيف هيلع جرح ال هنأل « هرمأ لوأ يف كشلا ىلع لابقتسالا

 ىلع ءانبلا ىفو « اًنيب اجرح ةرم لك ىف فانشتسالا ىف نأل يأر هلوأ « اريثك كشلا هل ضرعي ناك

 كشلا هل رركت نم ىلع ديعس يبأ ثيدح اولمحو « همامت لبق ضرفلاب ةلفانلا طلخ لامتحا نيقيلا

 . حيجرتو نظ هل سیلو

 ةداعراص نإو « هتالص تلطب ةرم لوأ كشلا هل لصح نإ : ةفينح وبأ لاق : يوونلا لاقو

 لاق: دماح وبأ لاق :لاق مث « لقألاب لمع اًئيش نظي مل نإو « هنظ بلاغب لمعو دهتجا هل
 . ةنسلا نم دعبأ الو « اذه ةفينح يبأ لوق نم حبقأ ًالوق تيأر ام : ميدقلا يف يعفاشلا

 حبقي فيكف « ثيدح ثالشلا لاوحألا نم ةدحاو لك يف ةي يبنلا نع ركذ دق : تلق
 نعانركذ امك رمع نبا لوق هنوك عم « ةنسلا نم دعبأ الو : لوقيو ثيدحلاب ديؤملا لوقلا يعفاشلا

 ‹ ةفينح ابأ هدعب نمم ىدهلا ةمئأ نيلاصلا فلسلا نم ةعامج نع اًضيأ هلوق انركذف « بيرق

 بأد نم اذه سيلو « ىنعم ةنسلا نع ديعبتلاو حيبقتلاب ةفينح يبأ لوق هصيصخت يف سيل ذئنيحف
 . ملعلا لهأ

 كشلا هل لصح نإ لاق هنأ ةفينح يبأ نع انل نيفلاخملا نم امهريغو ةمادق نباو يوونلا لقنو

 لب « ةروهشمل ا انباحصأ بتك تاهمأ يف اذه دجويالو « حيحصب سيل هتالص تلطب ةرم لوأ

 . نيقيب ةحصلا فصو ىلع هتالص عقتل لبقتسا اولاق مهنأ اهيف روهشملا

 « نيقيب كشلا هب طقسي هنأل ىلوأ فانئتسالا : عطقألاب فورعملا يدادخبلا رصن وبأ لاقو

 ؟ةساجن هبوث باصأ له وأ «؟ ال مآ ثدحأ له وأ هلوقب باتكلا ةلأسم ىلع فطع «ةريخذلا »يفو

 . كشلاب لطبت ال هتالص نأ كش الو لبقتسا ةرم لوأ كلذ ناك نإ

 يرودقلا لاقو « كلذ هلاوحأ بلاغ يأ :ش ( اريثك هل ضرعب ) :م كشلا :ش ( ناك نإو ) :م

 هلاح بلاغ ريصي ىتح هداتعي كشلا نإ هانعم لوقي نسحل ا وبأ ناك «يخركلا رصتخم حرش» يف

 لاقو « داهتجالا ىلإ عجري نأ زاجف « ةقشمب الإ نيقيلاب هضرف ءادأ ىلإ لصوتي الو كش داعأ املك

 يف نيترم : ليقو « هرمع يف نيترم ليقو « نيترم ةدحاو ةالص يف وهسلا نأ هانعم : مالسإلا خيش
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 مل نإو . « باوصلا رحتيلف هتالص يف كش نم» : - مالسلا هيلع - هلوقل ؛هيأر ربكأ ىلع ىنب

 نيقيلا ىلع ینب يأر هل نکی

 هانركذ امك لقألا ىلع ىنب كلامو يعفاشلا دنعو « يأر هل ناك نإ :ش ( هيأر رثكأ ىلع ىنب ) :م ةنس

 يراخبلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش (باوصلا رحتيلف هنالص يف كش نم مالسلا هيلع هلوقل ) :م

 متيف باوصلا رحتيلف مكدحأ كش اذإ امهظفلو «اعوفرم هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ملسمو

 . هيلع

 شمعألاو ةبيتع نب مكاحلا هاور اذه دوعسم نبا ثيدح «ةفرعملا» يف يقهيبلا لاق :تلق نإف

 نع ةمقلع نع ديوس نب ميهاربإ هاورو « يرحتلا ظفل نود هللا دبع نع ةمقلع نع ميهاربإ نع

 . ثيدحلا يف جردأف هنود نم وأ دوعسم نبا ةهج نم نوكي نأ هبشأف « يرحتلا ظفل نود هللا دبع

 ليق ملس املف صقن وأ دازف ةَ هللا لوسر ىلص دوعسم نب هللا دبع نع ثيدحلا مات: تلق

 ىنشف لاق « اذكواذك تيلص اولاق «؟ كاذامو : لاق « ؟ءىش ةالصلا ىف ثدحأ هللا لوسر اي

 يف مكدحأ كش اذإو « ينوركذف تيسن اذإف « نوسنت امك ىسنأ رشب انأ ينكل و « هب مكتأبنأ ءيش ةالصلا

 باتك لئاوأ يف يراخبلا ظفل اذه «« نيتدجس دجسيل مث ملسيل مث هيلع متيلف باوصلا رحتيلف هتالص

 مث هيلع متيلفا» : هظفلو « مالسلا ملسمركذي ملو ناك ثيح ةلبقلا ىلإ هجوتلا باب يف ةالصلا

 : هظفلو « واولاب هيف ةجام نبا ظفلو « يراخبلا ظفلب دواد وبأ هجرخأو ««نيتدجس دجسيل
 تيار دقو . حلإ . . مكدحأ كش اذإو هيف ركذي ملف يئاسنلا امأو « نيتدجس دجسيو ‹ملسیو

 بهوو ةبعشو يروثلاو دوعسمك ظافحلا نم ةعامج هاور دقو « ايب يبنلا ىلإ اًفاضم يرحتلا ظفل

 فالخ اهيف نكي مل اذإ ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو « مهريغو ريرجو ضايع نب ليضفو دلاخ نبا

 . لمكألاو يزارتألا هرسف اذكه « باوصلا وهو ىرحألا وه ام بلط يرحتلاو ةعامجلا

 ‹ هيف دلجتلا راهظإو فلكت وه انإو « قلطملا بلطلا ىلع لدي الف لعفتلا باب نم اذه : تلق

 كش اذإ هتيفيكو « هيلع هيأر رثكأ نوكي ام وه ىرحألاو «ىرحألا وه ام فلكت يرحتلا ىنعمو

 مث ‹ ضرفاهيف ةدعقلاو ةعبارلا لامتحال دعقي مث ةعكرلا كلت متي دجاس وأ عكار وأ مئاق وهو

 دجسيو ملسيو دهشتي مث ةعبارلا ىلإ جاتحيف ةثلاثلا تناك اهنأ لامتحال ىرخأ ةعكر يلصي

 .وهسلل

 هل عقو اذإ هتروص نقيتملا وه هنأل لقألا ىلع يأ :ش ( نيقيلا ىلع ىنب يأر هل نكي مل نإف ) :م

 ‹ نيتعكر اهلعجي ثالثلاو نيتعكرلا نيب عقو نإو « ةعكر اهلعجي نيتعكرلاو ةعكرلا نيب كشلا

 ثيدح نم يقهيبلا هاور اذكه كلذ ىلع هتالص متيف اًنذاث اهلعجي عبرألاو ثالثلا نيب عقو نإو

 يذمرتلاو ةجام نباو دمحأ هاور «ىقتنملاىفو < «ىربكلا هننس ىف فوع نب نمحرلا دبع

1Y 



 ىلع ىنب اعبر مأ ىلص اًئالثآ ردي ملف هتالص يف كش نم : - مالسلا هيلع - هلوقل

 « مالكلا نود اللحم فرع هنأل ؛ ىلوأ مالسلاب لابقتسالاو.«لقألا

 موقي مث « اًطايتحا هتالص رخآ اهنأ كشلا عقي يتلا ةعكرلا بيقع دهشتب نأ هيلعو هححصو

 وأ اعبرأ ىلص هنأك لعجيو < هيلع ةداعإ الف اهنم غارفلا دعب كش ولو ىرخأ ةعكر اهيلإ فيضيو

 ناك نإف « اسمح وأ اًعبرأ ىلص هنأ عبرألا يفو « اًئالثوأ نيتنثا وأ ادرف ىلص هنأ كش نإو « اسمخ

 نإف ادعاق ناك نإو « اًطايتحا ىرخأ ةعکر يلصي مث « هتالص رخآ هذه نوكت نأ زاوجب دعقي اًمئاق

 داسفلا لمتحيف ةيناثلا يف ةدعقلا كرت هنأ زاوجل دسفت يأر هل نكي مل نإو « هئزجت ةيناث اهنأ ىأر

 . (طيحملا» يف اهلك اذه ركذ اًطايتحا دسفيل

 هنأ مهوي عضوم لك يف اًمتح دعقي نكل لقألاب ذخأي يأ «لقألا ىلع ىنب «ىبتجملا »يفو

 اهنأ عبرألا تاوذ مايق يف كش نم نأ ىتح خياشملا فالتخا ىلوألا ةدعقلا يفو ‹ هتالص رخآ

 تاعكر ثالثف ةعبارلا وأ ةثلاثلا وأ ةيناثلا اهنآ كش ولف « نيتدعقب نيتعكرب يتأي ةعبا رلا وأ ةثلاثلا

 ‹ تادعق عبرأب تاعکر عبرأف ةعبارلا مأ ةثلاملا مأ ةيناثلا مأ ىلوألا اهنأ كش نإو « تادعق ثالثب

 ثالث متي مث دهشتي مث نيتدجس دجسي مث دهشتيف عوكرلا دعب سلجي ةسماخلا يف كش ولو
 ةعبارلا ىف اذكو « تدسفدوجسلا دعب ةسماخلا ىف كشلا ناك ولو « تادعق ثالثب تاعكر

 ۰ .اًعوكرو ةعكر نم نيتدجس كرت هنأ ركذ اذإ هنأ الإ « ةسماخلاو

 ( «لقألا ىلع ىنب اعبر مأ ىلص اًتالثأ ردي ملف هتالص يف كش نم» : - مالسلا هيلع - هلوقل ) :م

 يي يبنلا تعمس : لاق « فوع نب نمحرلا دبع نع ةجام نباو يذمرتلا هج رخأ ثيدحلا اذه :ش

 نيتنث ردي مل نإف «ةدحاو ىلع نبيلف نوتنثا وأ ىلص ةدحاو ردب ملف هتالص يف مكدحأ اهس اذإ» : لوقي

 لبق نم نيتدجس دجسيو ثالث ىلع نبيلف اًعبرأ وأ یلص اًالث ردی مل نف « نیتنث ىلع نییلف اًئالث ما یلص
 يف مكدحأ اهس اذإ» : ةجام نبا ظفلو ‹ حیحص نسح ثیدح : لاقو <« يذمرتلا ظفل اذه «ملسي نأ

 اذإو نيتنثا اهلعجيلف ثالث وأ نيتنلا يف كش اذإو ‹ ةدحاو اهلعجيلف نيتنثا مأ ىلص ةدحاو ردي ملف هتالص

 دجسي مث ةدايزلا يف مهولا نوكي ىتح هتالص نم يقب ام متيل مث اًنالث اهلعجيلف عبرألاو ثالثلا يف كش
 ىلص اًلالثأ ردي ملف» : هظفلو كردتسملا يف مكاحلا هجرخأو « “ «ملسي نأ لبق سلاج وهو نيتدجس
 يبهذلا هبقعتو « نيخيشلا طرش ىلع حيحص : لاقو < «ناصقنلا نم ريخ ةدايزلا نإف « متيلف اعبرأ مأ

 . ننسلا» يف سيل رامع : تلق .هوكرت دقو « يواهرلا زرطم نب رامع هيف نإف .(هرصتخم» يف

 اهيفو ةالصلا فنأتسا اذإ ينعي فنأتسا : هلوقب قلعتم اذه :ش ( ىلوأ مالسلاب لابقتسالاو ) :م

 فرع ) :م مالسلا نأل يأ :ش ( هنأل ) :م ىلوأ وهو مالسلاب فنأتسا ةرم لوأ وهسلا هل ضرع اذإ

 مالكلا نأب كلذ ملعي ملو « اًعرش ةالصلل اللحم فرع مالسلا نأل :ش ( مالكلا نود ًاللحم

 حیحص هداتسإو نب ي . حيحص هدانسإو « [۱۹۳ /۱]دمحأ « ]٩۹٩٥[ ةجام نبا « [۳۲۲] یذمرتلا هاور (۱)
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 ريصي اليك ‹ هتالص رخآ مهوتي عضوم لك يف دعقي لقألا ىلع ءانبلا دنعو « وغل ةينلا درجمو
 . ملعأ هللاو « ةدعقلا ضرف اكرات

 اعطق ناك امل اذه نأب مهولا مهي نأ ىسع هنإف ‹ ةهبش عفدل مالكلا ركذ امنإو « اعرش مالسلا عضوم

 عطاق امهنم لك ذإ «مالكلاو مالسلا نم مكحلا توافتي ال ءادتبالا نم ةالصلا لابقتسال ةالصلل

 :ش (وغلت ةينلا درجمو ) :م مالسلاك عطاق اًضيأ هنأل « زوجي اًضيأ مالكلاب فنأتسا نإف « ةالصلل

 فصوب ةينلا نأل « عطقلل ةيفاكب تسيل اهب مالسلا نارتقا ريغ نم ةالصلا عطقب ةينلا سفن يأ

 اذه نم ةالصلا عطقو حراوجلا لمعو <« ةينلا ىلع هققحت فقوتي يذلا ءيشلا يف اهل ريثأت ال درجتلا

 . ةينلا درجمب تبثي الف

 ( ةدعقلا ضرف اك رات ريصي اليك هتالص رخآ مهوتي عضوم لك يف دعقي لقألا ىلع ءانبلا دنعو ) :م
 . بيرق نع ًالصفم هانيب دقو ‹ خلإ . . . هتالص يف كش هلوقب قلعتم اذه :ش

 تقولا جراخ كش ولو « ديعي تقولا يف ناك نإف « ال مآ اهالص هنأ هتالص يف كش : عورف

 هنأ رهاظلاف ‹ اهنم جورخلا دعبو امهب يتأي امدعب ناك نإو « دوجسلاو عوكرلا يف كش اهديعي ال

 هئوضو ضعب يف كش ثدحف سكعلابو رهطتم وهف ةراهطلاب نقيآو ثدحلا يف كش ءاهكرتي مل
 كش ول اذكو « هيلإ تفتلي ال اريشك هل ضرعي ناك نإو «عضوملا كلذ لسغ هل ضرع ام لوآ وهو

 مث ارهش موق یلص ‹ يضي هعوقو رثك نإو « لبقتسا هل ضرع ام لوأ ناک نإف « حاتتفالل ربك هنآ

 مهيلع بجي هقدص مهنظ ىلع بلغو ضرع ولو « قدصيال ءوضو ريغ ىلع تيلص مهل لاق
 نإق « اهدجسف داعف « ةوالتلا ةدجس هيلع نأ مامإلا ركذت مث قبس ام ءاضق يف قوبسملا ماق ءاضقلا

 . ناتياور اهداسف يفف هتالص ىلع ىضم نإو « هتالص تدسف هتعباتم ىلإ قوبسملا داع

 ‹ قبس ام ءاضق ىلإ موقي الو دوعقلا مامإلا مالس دعب قوبسملا ىلع بجاولاف «ةضورلا» يفو

 لاق ‹ ىرخأ ةالص يف عورشلاو مالكلاو فارحنالا نم هتالص دسفي ام مامإلا نم دجوي ىتح

 اذإ ةفينح يبأ نعو « وهسلا همزلي دمحم ىلع لص مهللا : ىلوألا ةدعقلا يف لاق اذإ : عاجشوبأ

 لآ ىلعو - لقي ملام بجيال : يديرتاملا روصنم وبأ مامإلا لاقو « وهسلا دوجس بجي افرح داز

 وهسلا دوجس بجوأ نإ حبقتسا هنأ دمحم نعو « اذه يف هيلع وهس ال: رافصلا نعو - دمحم

 . ال هدعبو وهسلا همزلي دهشتلا لبق باتكلا ةحتاف أرق ولو « ةي يبنلا ىلع ةالصلاب
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 ضصضيرملا ةالص باب
 مايقلا نع ضيرملا زجع اذإ

 ( ضيرملا ةالص باب ) :م

 «ملعي ملع باب نم لعاف ىنعمب ليعف وهو « ضيرملا ةالص ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 . مالالا فدارتو « ىوقلا فعض وه : تلق « مقسلا ضرملا : يرهوجلا لاق

 ‹ هلحم ىلإ وأ هلعاف ىلإ لعفلا ةفاضإ باب نم ضيرملا ةالص يف ةفاضإلا“ ةيردبلا» يفو

 لمدني ال ذيز حرج: مهلوق : يقانغسلا لاقو ‹ لمدنيال ديز حرج : مهلوقك عئاش هنأو

 ضيرملاف ‹ ضيرملا نم ةرداصلا ةالصلا ىنعملا نأل ‹ لوألا ىنعملا نيعتي نأ يغبني : تلق . اهعمجي

 ىنعج ضيرملا نأل « هريظن نوكي الف حورجللا اًديز نأل ديز حرج فالخب « اهدجومو اهلعاف

 ضراوعلا نم عون ىلع لمتشم امهنم الك نأ ثيح نم نيبابلا نيب ةبسانملا مث « انركذ امك ضراملا

 امهنم لك يف نأل وأ « هنايب ىلإ ةجاحلا رئاس ةدشو هعوقو ةرثكل وهسلا باب مدق نكل « ةيوامسلا

 ۔ ناکمإللاردق اذه یفو ‹« وهسلا اتدجس لوألا يفف « رباج اهلو روصق عم ةالص

 «ًالصأ زجعلا اذه وري ملو « ررض مايقلاب هقحلي نأب :ش (مايقلا نع ضيرملا زجع اذإ) :م

 اديدش اًمعض هفعضي هنأ الإ « مايقلا ىلع ردقي ال ثيحب لب ادعقم ريصي نأب مايقلا هنکي ال ثيحب

 . سأر نارود وأ فعض نع طقس ماق ول ثيحب : ليقو « «طيحملا» يف اذك « اعجو دجي وأ

 ليقو « هب راطفإلا حمسي ام حيبي ثيحب : ليقو ‹ شارف بحاص ريصي نأ ثيحب : ليقو

 . هجئاوحب مايقلا نع هزجعي ام ليقو . هب مميتلا حيبيال

 يفو «يشاترمتلا هركذاذك ررض مايقلاب هقحلي نأ وهو « الو هانركذ ام ليواقألا حصأو

 . ىوتفلا هيلعو «ةيريهظلا ىواتف»

 ردقلا كلذ موقي ةريبكت وأ ةيآ ردق ولو مايقلا ضعب ىلع ردق ولو : يواحطلا رفعج يبأ نعو

 الو ‹ بهذملا وه اذه « هتالص دسفت نأ تفخ كلذ لعفي مل نإو « دعق كلذ نع زجع نإو

 وأ ناسنإ ىلإ دانتسالا وأ ءاكتالا ىلع ردقو دوعقلا نع زجع اذإ اذكو « هفالحخ انباحصأ نع ىوري

 . كلذك الإ هئزجي ال ةداسو وأ طئاح

 هريغب ءوضولا ىلع هتردق نالعجي امهنإفامهلوق ىلع اًصوصخ هئزجي ال ىقلتسا ولو
 اذإ ضيرملا نأ موصلا نيبو اذه نيب قرفلا ٤ مالسإلا خيش طوسبم »يف كلذكف « هسفنب هتردقك

 ام ردقب امئاق يلصي انهاهو ءًالصأ موصي ال هنإف زجع مث مويلا ضعب يف موصلا ىلع ارداق ناك

 يف همايق ةالصلا يفو « هب لقتني الف مويلا لوأ يف هب ادتعم هلعف نكي مل مويلا رخآ يف رطفأ انل هتأر
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 لص» : - هنع هللا يضر- نيصح نب نارمعل - مالسلا هيلع - هلوقل ؛ دجسيو عك ري ادعاق ىلص

 بسحب ةعاطلا نالو « «ءاميإ ءىموت بنجلا ىلعف عطتست مل نإف ءادعاقف عطتست مل نإف « اَّئاق

 ؛ ادعاق ينعي« ءاميإ ءىموأ دوجسلاو عوكرلا عطتست مل نإف : لاق . ةقاطلا

 ىلإ ضيرملا فلكت ول «ىبتجملا»و «طيحملا »ىفو « اهرخآ ىف دعق نإو « هبادتعم ىقبياهلوأ

 . مايقلا نع زجعف ةعامجل ا

 ىلع ةردقلا ضرفلا نأل « جرخي نأ حصألاو « نكرلا توف ةفاخم جرخيال :ليق

 . ىوتفلا هيلعو «ةصالخلا» ىفو . ءادتقالا

 ضي دجسیو عکریو ‹ ضيرملا نم لاحلا ىلع بصن اًدعاق :ش (دجسيو عكر ي ادعاق ىلص) :م

 مل ناف « اًمئاق لص» : -هنع هللا يضر- نيصح نب نارمعل ب هلوقل) :م نافدارتم وأ نالخادتم نالاح

 . املسم الإ ةعامجلا هجرخأ ثيدحلا اذه :ش («ءاميإ ئموت بنجلا ىلعف عطتست مل نإف ادعاقف عطتست

 لص» :٠ لاقف ءةالصلا نع ةي يبنلا تلأسف « ريساوب يب تناك : لاق نيصح نب نارمع نع

 ال ء اًيقلتسمف عطتست مل نإف »: يئاسنلا دازو « بنج ىلعف عطتست مل نإف « ادعاقف عطتست مل نإف اًمئاق
 . « اهعسو الإ اًتسفن هللا فلكي

 ٠ ايب يبنلا تلأسف « روصانلا يب ناک : لاق نيصح نب نارمع نع دواد يبأ ةياور يفو

 يقآم يف ثدحت ةلع يهو ‹ نيسلاب روسانلا : لايو « ةلمهملا داصلاو نونلاب روصانلا ‹ ثيدحلا

 يف اًضيآ ثدحت دقو « انهاه دارملا وهو ةدعقملا لاوحأ ىف اًضيأ ثدحت دقو « عطقت الف ىقبت نيعلا

 . برعم وهو ةبللا

 ىلع عمجيو « اًضيأ فنألا لخاد يفو ةدعقملا يف ثدحت ةلع ةدحومل ا ءابلاب روسابلاو

 هاوفأ تحتفو جرخ اذإ الإ اروساب ىمسي ال : ليقو « نونلاب ليقو « اًروسبم ظفل يفو «ريساوب

 . لمدنت الف ةرئاغ ةجرف روصابلا برغم ا» يفو . جرخملا لخاد نم هقورع

 الإ افن هللا فلكي ال ىلاعت هللا لاق « ةردقلا بسحب يأ :ش (ةقاطلا بسحب ةعاطلا نألو) :م

 . (٦۲۸ةيآلا: ةرقبلا) #اهعسو

 :ش (ءاعإ ءىموأ دوحسلاو عوك ر لا عطتست مل نإف) :م -هللا همحر- يرودقلا يآ :ش (لاق) م

 مل نإف : لاق هنإف « يرودقلا مالك ريسفت اذه :ش (ادعاق ينعي) :م نيلت اهنكلو ةزمهلاب هلصأ ًاموأ

 ئموي هنأ ضرعتي ملو ‹ عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا لعجو « ءايإ ىموأ دوجسلاو عوكرلا عطتست

 . ادعاق موي هدارم فنصملا لاقف «اًدعاق وأ اًمئاق

 ضرف هنع طقسي ال نأ يخبني دوجسلا وأ عوكرلا ىلع ردقي ملو مايقلا ىلع ردق اذإ :تلق نإف

 مل نإف» : نيصح نب نارمع ثيدحل يعفاشلا لوق وهو « دوجسلاو عوكرلاب اًمئاق يلصيو « مايقلا
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 عفري الو امهمکح ذخأف « امهماقم ماق هنأل ؛ هعوکر نم ضفخأ هدوجس لعجو هلثم عسو هنأل

 ضرألا ىلع دجست نأ تردق نإ »: - مالسلا هيلع - هلوقل ؛ هيلع دجسي ءيش ههجو ىلإ
 ««كسأرب ءىموأف الإو «دحساف

 . مايقلا نع زجعلا طرشب دوعقلا ىلإ مايقلا نم مكحلا لقن ثيح- ادعاقف عطتست

 اذإ ام ىلع لومحم كلذ هلوقب «مالسإلا خيش طوسبم» ىلع ًالاحم يقانغسلا باجأ :تلق

 ‹« بنجلا ىلع يلصي ام لاح ءايإلا ركذ هنأ ليلدب « مايقلا لاح دوجسلاو عوكرلا ىلع ارداق ناك

 . ناكرألا ىلع ةردقلا مايقلا لاحب دارملا نأ لدف

 ركذ هنآ ليلدب لوقي ىتح ءاييإلا ركذ نيصح نب نارمع ثيدح قرط نم قيرط يأ يف :تلق

 . يه فيك دوعقلا ةفص نيبي مل :تلق نإف

 «دعقي فيك هنأ يف انباحصأ نع تاياورلا تفلتخا : « ةفحتلا» و«ةياردلا» بحاص لاق :تلق

 . ءاش امفيك سلجي هنأ ةفينح يبأ نع دمحم ىورف

 ىرسيلا هلجر شرتفي عكر اذإو « عبرتي ةالصلا حتتفا اذإ هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو
 هنآ - هللا همحر - رفز نعو ‹ هتالص عيمج يف عبرتي هنأ فسوي يبأ نعو « اهيلع سلجيو

 هنع طقسي ضرملا رذع نأل « دمحم ةياور حيحصلاو « هتاولص عيمج يف ىرسيلا هلجر شرتفي

 . ىلوأ تائيهلا هنع طقست نألف « ناكرألا

 اذه ‹ لجرلا اذه لثم عسو ادعاق دوجسلاو عوكرلاب ءايإلا نأل يأ :ش (هلثم عسو هنأل) :م

 :م أطوأ يأ :ش (هعوكر نم ضفخأ هدوجس لعجو) :م دوجسلاو عوكرلاو مايقلا ىلع ردقي ال يذلا
 :ش (امهمكح ذخأف) :مدوجسلاو عوكرلا ماقم يأ :ش (امهماقم مئاق) :م ءاييإلا نأل يأ :ش (هنأل)

 يف اذكف . عوكرلا نم ضفخأ نوكي دوجسلا نأ وهو « دوجسلاو عوكرلا مكح ءايإلا ذخأف يأ

 .ءايإلا

 ءيش هلوقو « لوهجملا ةغيص ىلع -عفري ال- :ش (هيلع دجسي ءيش ههجو ىلإ عفري الو) :م

 . لعافلا ماقم مئاق لوعفم

 تردق نإ» :یک هلوقل) :م ءيش هلوقل « ةفص اهنأل عفرلا لحم يف ةلمج -هيلع دجسي- :هلوقو

 يضر- رمع نباو رباج هاور ثيدحلا اذه :ش ((كسأرب ئموأف الإو دجساف ضرألا ىلع دجست نأ

 يفنحلا ركب يبأ نع «ةفرعملا» يف يقهيبلاو «هدنسم» يف رازبلا هجرخأ رباج ثيدحف « -مهنع هللا
 « ةداسو ىلع يلصي هآرف اًضيرم داع الب يبنلا نأ رباج نع ريبزلا وبأ انثدح يروثلا نايفس انثدح

 ءاميإ ئموأف الإو تعطتسا نإ» : ةا لاقو « هب ىمرف هيلع يلصيل ادوع ذخأف اهب ىمرف اهذخأف
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 هتهبج ىلع كلذ عضو نإو . ءايإلا دوجول هأزجأ هسأر ضفخي وهو كلذ لعف نإو

 نم ديعب اذه : يقهيبلا لاق « يفنحلا ركب وبأ الإ يروثلا نع هاور ادحأ ملعن ال : رازبلا لاقو

 يف نوكي نأ لمتحي ال اذهو « هب يروثلا نع ءاطع نب باهولا دبع هعبات دقو يفنحلا ركب يبأ دارفأ

 . ضرألا ىلع ةعوضوم نوكت نأ لمتحيو « هتهبج ىلإ ةعوفرم ةداسو
 : لاق رمع نبا نع باهش نب قراط نع «همجعم)» يف يناربطلا هجرخأ رمع نبا ثيدحو

 .هركذف . . . . اًضيرم هباحصأ نم الجر ةَ يبنلا داع

 يأ :ش ( هسآر ضفخي وهو) :م هيلع دجسي اًيش ههجو ىلإ عفر نإ يآ :ش ( كلذ لعف نإو) :م
 ‹ هقح يف ءايإلا ينعي ‹ ضرفلا وه يذلا :ش (ءاميإلا دوجول هأزجأ) :م هسأر ضفخي هنأ لاحلاو

 . اهيلع دجسي ةداسو وأ ادوع عفري نأ ئموملل هركي لصألا يفو

 . زوجي ال دجوی مل نِإو ‹ هسأر كيرحت هيف دجو نإ هتالص زوجتو اًئيش نوی «عیبانیلا »يفو

 (طوسبملا» يفو ‹ حصألا وهو ءاييإ وه : ليق « ؟ءايإ وأ دوجساذه دعي لهاوفلتخا مث

 ىلع ةعوضوم ةداسولا تناك نإف « دوجس وه : ليقو « سأرلا عضوب ال ءايإلاب هتالص تزاج

 هنأ - امهنع هللا يضر- سابع نبا نعو «هدانسإب يقهيبلا هاور « اهب دمر نم مدأ نم ةداسو ىلع

 قاحسإ يبأ نع «هننس »يف ركذ اذكو « يقهيبلا هركذ ةدخملاو ةداسولا ىلع دوجسلا يف صخر

 يبأ نبا ًضيأ هركذو « عارذ ردق هعافترا دجسملا يف رادج ىلع دجسي متاح نب يدع تيأر : لاق

 يبأ نعو « ةقفرم ىلع دجسي ناك هنأ سنأ ىبأ نع ةبيش ىبأ نبا ركذو < « هقنصم » يف ةبيش

 - رمع ناكو رمع نبا كلذ هركو « اهيلع دجسيف هل ىنكس ةقفرملا تناكو اًضيرم ناك هنأ ةيلاعلا

 يبأ نبا هركذ ‹نسحلاو دوعسم نبا نع هلثمو « دوعلا ىلع لجرلا دجسي نأ هركي - هنع هللا يضر

 . «هفنصما يف ةبيش

 ‹ هفنأ ىلع دجسيو ءايإلا هزجي مل فنألا نود رذع هتهبج ىلع ناك ول : «طيحملا »يفو

 ةهبجلا بيرقت همزلي الو ءايإلاب يلصي رذع هفنأ وأ هتهبجب ناك اذإ : ركب وبأ لاقو . ةهبجلاك هنأل
 . هنكيي ام ىصقأب ضرألا ىلإ

 مأ ءانحنالا ضعب يفكي له هنأ ىلع ةهيبش دوجسلاو عوكرلاب ءايبإلا ةيفيك : «ىبتجملا »يفو

 عوكرلل هسأر ضفخ اذإ ىموملا مالسإلا خيش ركذ هنإف « ةياورلا ىلع ترفظف ؟هنكيي ام ىصقأ

 . الف الإو زاج دجو نإف هتهبج قصلو دئاسو هيدي نیب عضو ولو « زاج دوجسلل مث ائیش

 ىلع يأ :ش (هتهبج یلع) :م هعضو ناب ءيشلا كلذ عضو نإو يآ :ش (كلذ عضو نإو) :م

۸ 



 ًاموأو ‹ ةلبقلا ىلإ هيلجر لعجو هرهظ ىلع ىقلتسسا دوعقلا عظتسي مل نإو «همادعنال هئزجي ال

 نإف ءادعاقف عطتسي مل نإف ءاًمئاق ضيرملا يلصي » : - مالسلا هيلع - هلوقل ؛ دوجسلاو عوكرلاب

 . « هنم رذعلا لوبقب قحأ ىلاعت هللاف عطتسي مل نإف «ءاميإ ءىموي هافق ىلعف عطتسي مل

 ىلع ىقلتسا دوعقلا عطتسي مل نإو) :م ءايإلا مادعنال يأ :ش (همادعنال هئزجي ال) :م ضيرملا ةهبج

 هريغو ريرضلا نب نيدلا ديمح خيشلا لاق :ش (دوجسلاو عوكرلاب ًاموأو ةلبقلا ىلإ هيلجر لعجو هرهظ

 ذإ ‹ دوجسلاو عوكرلل ءايإلا نم نكمتيل « دعاقلا هبش نوكي ىتح هسأر تحت ةداسو عضوت:
 ؟ ىضرملا يف فيكف « ءايإلا نع ءاحصألا عنمت ءاقلتسالا ةقيقح

 ًايقلتسم يلصي ةياورلا رهاظ يفف « ءاقلتسالا ةيفيك يف انباحصأ نع تاياورلا تفلتحخا مث

 ىلإ ههجوو نييألا هبنج ىلع يلصي هنأ مهنع ساك نبا ىورو « ةلبقلا ىلإ هالجرو هافق ىلع
 رهاظك دمحأو كلام لوقو يعفاشلا لوق وهو « هافق ىلع ىقلتسا كلذ نع زجع نإف «ةلبقلا

 عطتسي مل نإف « ادعاقف عطتسي مل نإف « اًمئاق ضيرملا يلصي» : -مالسلا هيلع- هلوقل) :م ةروكذملا ةياورلا

 هاور بيرغ ثيدح اذه :ش (هنم رذعلا لوبقب قحأ هللاف عطتسي مل نإف « ءايإ ءىموي هافق ىلعف

 . هلاح الو هتاور اونیبي ملو ا يبنلا نع مهبتك يف انباحصأ

 يف هدوعي نيصح نب نارمع ىلع اَب لوسر لخد : لاقف «طوسبملا» بحاص ركذ اغنإو
 بنجلا ىلعف عطتست مل نإف « ادعاقف عطتست مل نإف « اًمئاق لص» : لاق « ؟يلصأ فيك : لاقف «هضرم

 . كنم رذعلا لوبقب يأ «« رذعلاب ىلوأ ىلاعت هللاف عطتست مل نإف « ءاميإ ئموت

 يبنلا نع - هنع هللا يضر -بلاط يبا نب يلع ثيدح نم «هننس »يف ينطقرادلا یور دقو

 لعجو اموأ دجسي نأ عطتسي مل نإف « ادعاق ىلص عطتسب مل نإف « اًمئاق ضيرملا يلصي» : لاق ذايب

 مل نإف « ةلبقلا لبقتسم نميألا هبنج ىلع ىلص ًادعاق يلصي نأ عطتسي مل نإف «هعوكر نم ضفخأ هدوجس
 .٠ ° ةلبقلا يلي ام هالجرو اًبقلتسم ىلص عطتسي

 مهدنع نكي ملو ةعيشلا ءاسؤر نم ناك : قحلا دبع لاق ينرعلا نيسحلا [نب نسحل ا ] هيفو

 . بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا نب يلع نب ديز نب نيسحلا هيفو ناطقلا نبا هقفاوو «قودصب

 لاقو « ةركن هثيدح ضعب ىف تدجو ىنأ الإ هب سأب ال نآ وجر انآ : يدع نبا لاق

 ظفلو «ثيدحلا ةمتت نم اذه « هنم رذعلا لوبقب قحأ هللاف عطتسي مل نإف هلوق : يقانغسلا
 مل نإو هنع ءاضقلا طقسي ال لوقي نم لوق ىلع هانعم قحأ ناكف ىلوأ «رارسألا»و «نيطوسبملا»

 ءاضقلا مدعب لوقي نم لوق ىلعو « طاقسإلا رذع ال ريخأتلا رذع لوبقب قحأ يأ ءايإلا ىلع ردقي

 نكي ملو ءةعيشلا ءاسؤر نم ناك :لاقو . ينرعلا نسحلاب قتحلا دبع هلعأو ۳ : ٤۲ /۲) ينطقرادلا هاور (۱)

 ثيداحأ یور : يدع نبا لاق . هلاح فرعي ال ديز نب نیسحو :لاق « ناطقلا نبا هقفاوو «قودصب مهدنع

 . تاقثلا ثیدح هثیدح هبشی الو « ریکانم
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 وه ىلوألا نأ الإ « لبق نم انيور امل ؛ زاج ًاموأف ةلبقلا ىلإ ههجوو هبنج ىلع ىقلتسا نإو : لاق

 ‹ ةبعكلا ءاوه ىلإ عقت يقلتسملا ةراشإ نأل ؛ - هللا همحر - يعفاشلل اقالخ اندنع ىلوألا

 . طاقسإلا رذع لوبقب قحأ يآ حصألا وهو

 . ثیدح هنآ تبث اذإ نسح مالک اذه :تلق

 نيألا لوانتيل بنجلا ركذ قلطأ :ش (زاج ًامواأف ةلبقلا ىلإ ههجوو هبنج ىلع ىقلتسا نإو) :م
 عطتسي مل نإف « ةلبقلا لبقتسم نيألا هبنج ىلع لاق هنكلو « يعفاشلا بهذم وهو رسيألاو

 هبنج ىلع عجطضا ول هنألو نيصح نب نارمع ثيدحل هيلجرب ةلبقلا لبقتسيو هرهظ ىلع ىقلتسا

 يفاذكو « نيألا هقش ىلع ةلبقلا ىلإ ههجو رضتحا اذإ امك ىلوأ وهف ةلبقلا ىلإ ههجو نوكي
 . بيرق نع اذه نع بیجنسو ‹ربقلا

 :ةتس عورشملا عاجطضالا نأ ملعا مث

 . فالخلا ىلع ةالصلا ىف :اهدحأ

 نيرحخأتملا نكل ء ةلبقلا ىلإ ههجوو اًضرع هقش ىلع عضوي توملا دنع رضتحللا :يناثلا

 اوفراعت نكل « انباحصأل هيف ةياور الو « هلسغل تختلا ىلع عضو اذإ تيملا :عبارلا

 . هافق ىلع هعاجطضا

 . سانلا نيب دوهعملا وه امك هافق ىلع ايقلتسم نوكي ةالصلا ةلاح يف عاجطضالا :سماخلا

 . ةلبقلا ىلإ ههجوو نيالا هبنج ىلع عجطضي دحللا يف عاجطضالا :سداسلا

 نأ الإ) :م بابلا لوأ يف هركذ يذلا نيصح نب نارمع ثيدح هب دارأ :ش (لبق نم انيور امل) م

 مضب يناثلا ىلوألاو « ردجألاو ىرخألا ىنعمب ةزمهلا حتفب ىلوألا :ش (اندنع ىلوألا وه ىلوألا

 . رهظلا ىلع ءاقلتسالا هب دارأو « ىلوألا ثينأت ةزمهلا

 . ؟ركذم رهظلا ىلع ءاقلتسالا نم روكذملاو « ثينأتلا هجو فيك :تلق نإف

 ليوأت ىلع نوكي نأ زوجيو « ةغيهلا ليوأت ىلع ثينأتلاب ركذ ةلاحو ةئيه هذه ناك امل :تلق

 روكذملا ليوأتلاو «كلذ ىلإ ةجاح الف أطخ ةجوازملا باب نم ىقانغسلا هلعجو « ىلوألا ةياورلا

 . لمكألا هرسف اذه ىلعو « حتفلاب ىلوألا ىلع مدقي مضلاب ىلوألا خسنلا ضعب يفو « نسحأ

 ءاوه ىلإ عقت يقلتسملا ةراشإ نأل) :مانركذ امك يناثلا وه هدنع نإف :ش (يعفاشلل افالخ) :م

 ءاوه ىلإ هؤايإ عقي ًأموأ اذإ هافق ىلع يقلتسملا نأ دارأ « لوقعملا هجوأ ىلإ ةراشإ هذه :ش (ةبعكلا

 ءايإلا ريغ لعف هلام ءايإلاب ةالصلاو « ةلبقلا ىلإ يلصي نأ يلصملا طرش نأ ملع دقو « ةبعكلا

4° 



 هسأرب ءايإلا عطتسي مل نإف ‹ ةالصلا ىدأتت هبو « هيمدق بناج ىلإ هبنج ىلع عجطضملا ةراشإو

 ‹ هنع ةالصلا ترخأ

 . ةلبقلا ىلإ ناك ادوجس كلذل هققح ول هنأ ىرت الأ « انلق اب ةبعكلا ىلإ عقي نأ ءايإلاو

 « ءادألا نودب ءندبلا ال ةبعكلا ىلإ ةالصلا ءادأ طرشلاو ةبعكلا ىلإ ندبلا هج وت نوكيف :ش (هيمدق

 اذهو ءاًيلصم هجوتلا ىلإ نحنو « تيملا يفامك « هندبب هجوتلا رهاظ ىلإ لام مصخلاف

 نب هللا دبع ثيدحو نيصح نب نارمع ثيدح ضراعت انلو عضوملا اذه يف لمكألا لاقو « ىلوأ

 نأل ءىلوأ انركذ ام نأ الإ « امهنم لكب لمعلا زاج رذعلا ةلاح يفو -مهنع هللا يضر- رمع

 .خلإ..... ىقلتسملا ةراشإ نإف « انعم لوقعملا

 نارمع ثيدح ضراعت الو لاق فيكو « هركذ الو ًالصأ رمع نبا ثيدح وه نيبي مل :تلق

 ضيرملا يلصي : لاق رمع نبا نع عفان نع يقهيبلا هاور رمع نبا ثيدح لوقأ ؟رمع نبا ثيدحو

 هاور اًيقلتسمف عطتسي مل نإف اًضيأ نارمع ثيدح يف نإف < امهنيب ةضراعملا ملسي الو اًيقلتسم
 . انركذ امك يئاسنلا

 رمع نبا ثيدح ينعأ هانيور امو « لمتحم نارمع ثيدحو : «ةياردلا» بحاص لاقو

 . ىلوأ مكحملاب لمعلاو « مكحم

 لاحلاو < افقلا ىلع ءاقلتسالا ركذ نارمع ثيدح يف نكي مل اذإ حصت اغإ ىوعدلا هذه :تلق

 بحاصو لمكألا نم دحاو لك ىوعد حصت الف نايواستي امهالك ذئنيحف ‹ هيف رکذ دق هنأ

 مل نإف اًمئاق لص» : هلوق وهو نيصح نب نارمع ثيدح لوأب اوجتحا انباحصأ نأ ىلع «« ةياردلا»

 عطتست مل نإف » : ثيدحلا رخآ نأل همامتب يعفاشلا جتحاو « فنصملا ركذ اذه ىلعف «ادعاقف عطتست

 . «بنحلا ىلعف

 ىلع اًطقاس يأ -بنجلا ىلعف-مالسلا هيلع -هلوق ىنعم نأ اذه نع انباحصأ باجأ مث

 . طقاس ضرألا ىلع يقلتسملاو ‹ ضرألا

 . مهفاف « ةدئاف الب ثيدحلا يف راركتلا هنم مزلي هنأل « ديدسب سيل اذه :تلق

 ةياغ : انلق امو اولاق ام زاوج ىلع لدي نيثيدحلا نم دحاو لك نأ لاقي نأ هيف هجوما مالكلاو

 امو « انركذ امك هايإ لوقعلا ةدعاسمل افقلا ىلع ءاقلتسالا ةروص اوحجر انباحصأ نأ بابلا يف ام

 . اذه ريغ حجري بابلا يف

 . ةالصلا ىدأتت ةبعكلا ءاوه ىلإ ةراشإلا عوقوب يأ :ش (ةالصلا ىدآأتت هبو) :م

 دنع ضيرملا اذه نع ةالصلا ترخأ يأ :ش (هنع ةالصلا ترخأ هسأرب ءاميإلا عطتسي مل نإف) :م
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 نألو ؛ لبق نم انيور امل - هللا همحر - رفزل اًقالخ ‹ هیبجاحب الو هبلقب الو هینیعب ءیموی الو

 ةالصلا نكر هب ىدأتي هنأل سأرلا ىلع سايق ال و « عنتمم يأرلاب لادبإلا بصن

 :ش (هبلقب الو هینیعب ءیموی الو) :م ًالصفم هيف مالكلا ءيجيسو هسأرب ءايإلا ىلع ةعاطتسالا مدع

 ئموي الو يأ :ش (هيبجاحب الو) :م ديعيو هيبجاحبو هبلقب ىموي نسحلا دنع «ةينقلا»و «ةفحتلا» يفو
 . هبلقو هيبجاحو هینیعب ءیموی هدنعف :ش (-هللا همحر- رفزل اًفالخ) :م هيبجاحب اًضيأ

 «؟ال مأ نيبجاحلاو نينيعلاب ءايإلا همزلي له سأرلاب ءايإلا نع زجع اذإ ضيرملا نأ ملعاو
 ءىموي ال لاق هنأ لوصألا ةياور ريغ يف ةفينح يبأ نع يور « ةياورلا رهاظ يف اذه ركذي ملو

 نع يورو « اًضيأ فسوي يبأ نع يور اذكهو « ةالصلا يف هبلقب الو هينيعب الو هيبجاحب ضيرملا
 . نينيعلاو نيبجاحلا ركذي ملو هبلقب ءىموي ال لاق هنأ نسحلا نب دمحم

 ‹ هبلقبف زجع نإف « نينيعلابف زجع نإف « سأرلا نم هبرقل نيبجاحل اب ىموي هنأ رفز نعو
 هداز رهاوخ مالسإلا خیش رکذ اذک « هبلقب ۍموی الو هیبجاحبو هینیعب ۍموی : دايز رب نسجل ا لاقو
 . مهفالخ «هطوسبم» يف

 دیعیو هبلقېو هیبجاحب ءیموي : دايز نب نسحلا لاق : «ةفحتلا» بحاصو يرودقلا لاقو

 . ناكرألا ىلع ردق ىتم

 . ةفينح وبأ هزجي ملو « فسوي يبأو رفز دنع هبلقو هيبجاحبو هينيعب موي «يواحلا» يفو
 يف كشأو زوجي ال بلقلاب هنأ كش الو « زوجي سأرلاب ءايإلا نأ كشأ ال: دمحم لاقو

 .«ةريخذلا »ىف هركذ ٠ نينيعلا

 تسلو « فسوي يبأ دنع زوجي ال بلقلاب ءايإلا دمحم نع «يواحلا» يفو ناخ يضاقو

 لاقو . داعأ حص اذاو « هيبجاحو هينيعب رفز دنعو . نيبجاحلاو نينيعلاب ءايإلا يف هلوق ظفحأ
 اذكو « هبلق ىلع ةالصلا لاعفأ ىرجأ زجع نإف هفرطب ًاموأ هسأرب ءايإلا نع زجع اذإ : يعفاشلا

 يفو ءةالصلا طقست ال القاع مادامو ‹ زجعلا دنع هبلق ىلعاهيرجي راكذألاو ةءارقلا

 . هلثم عسو هنأل هبلقبف زجع نإف « هينيعب ءىموي كلامو يعفاشلا لاقو«ةياردلا»

 ضرألا ىلع دجست نأ تردق نإ -مالسلا هيلع- هلوق ىلإ هب راشأ :ش (لبق نم انيور امل) :م

 عراشلا نأ هريدقت يلقع ليلد اذه : ش (عنتم يأرلاب لادبإلا بصن نألو) :م :كسأرب ءىموأف الإو دجساف

 زوجي ال ذئنيحف « هنيبل هريغ زاج ولو « نايبلا عضوم يف روكذملا ثيدحلا يف سأرلا ىلع رصتقا

 ردقم لاؤس نع باوج :ش ( سأرلا ىلع سايق الو) :م يآرلاب سأرلاب ءايإلا نع لدبلا بصن
 باوجلا ريدقتو « سأرلا ىلع سايقلاب لب يأرلاب لادبإلا بصن باب نم سيل اذه لاقي نأ هريدقت

 سأرلاب ىدأتي نأشلا نأ يأ :ش ( ةالصلا نكر هب ىدأتي هنأل) :م حصي ال سرلا ىلع سايقلا نأ
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 زحملا ناك نإو « هنع ةالصلا طقست ال هنأ ىلإ ةراشإ هنع ترخأ : هلوقو . اهيتخأو نيعلا نود

 ‹ هيلع ىمغملا فالخب «باطخلا نومضم مهفي هنأل حيحصلا وهو اًقيفم ناك اذإ ةليلو موي نم رثكأ

 مايقلا همزلي مل دوجسلاو عوكرلا ىلع ردقي ملو مايقلا ىلع ردق نإو : لاف

 هنأل كلذو « بلقلاو نيبجاحلا هيتخألاب دارأ :ش (اهيتخآو نيعلا نود) :م دوجسلا وهو ةالصلا نكر
 . لطاب قرافلا دوجو عم سايقلاف « ةالصلا ناكرأ نم نكر امهب ىدأتي ال

 هسأرب ءايإلا عطتسي مل نإف «« هرصتخم)» يف يرودقلا لوق يأ :ش (هنع ترخأ :هلوقو) :م

 عطتسي مل نإف ‹ رضتحلملا ةداع بلاغ نكلو ٠ ضيرملا اذه نع ةالصلا ترخأ يأ « هنع ترخأ
 .دحاو ىنعملاو « ةالصلا رخأ هسأرب ءايبإإلا

 هنأ يف ريمضلاو هلوق ينعأ « أدتبملا ربخ عفرلاب ةراشإ :ش (ةالصلا طقست ال هنأ ىلإ ةراشإ) :م

 نإ ةملكب هيلإ راشأ اًقيفم نوكي نأ ةليلو موي نم رثكأ ناك نإو « طوقسلا مدع يف طرشلاو ناسلل
 « باطخلا مهف دوجول :ش (اًميفم ناك اذإ ةليلو موي نم رثكأ زجعلا ناك نإو) :م : هلوقب ةلصاولا

 فنصملا هراتخاو «« هرصتخم» يف يخركلا هركذ يذلا وهو « ةمذلا ةيحالص بوجولا ببسو

 مالسإلا رخفو مالسإلا خيش لوق نع هب زرتحاو :ش (حيحصلا وه) :م : هلوقب هيلع هبن كلذلف

 ىواتف» يفو « كلام لاق هب و« طقسي هنأ حيحصلا اولاق مهنإف « نيرخآو ناخ يضاقو

 . باطخلا هجوتل يفكي ال لقعلا درجم نأل ىوتفلا هيلعو ةياورلا رهاظ وهو«ةيريهظلا

 ةالص ال نيقاسلا ىلإ هالجرو نيقفرملا نم هادي تعطق نم «رداونلا» يف لاق : دمحم لاق

 . باطخلا هجوتل يفكي ال لعفلا درجم نأ ملعف « هيلع

 هيلع بجي ال ةليلو موي نم رثكأ تئاوفلا تناك اذإ: خياشملا ضعب لاق“ طيحملا» يفو

 هجو ةيعفاشللو ‹ حيحصلا وهو ءامغإلاو نونجلاك ءاضقلا هيلعف كلذ نم لقأ ناك نإو ءءاضقلا

 نإ « يتفملا ةينم» يفو < هنع تطقس سأرلاب ءايإلا نع زجع اذإ هنأ نايبلاو «ةدعلا» بحاص هاكح

 . حصألا يف تطقس ةليلو موي نم رثكأزجعلا ماد

 تام ولو «ءاضقلا همزل ءىرب اذإ ىتح ةليلو موي نم رثكأ ماد نإو ٠ طقسي ال : مهضعب لاقو

 . هتئرو هنع یضق

 هراتخاو ‹ ليصفت ريغ نم اًقلطم طقسي :مهضعب لاقو ‹ حيحصلا وه :“عفانلا» يف لاق

 . يسخرسلا

 (هيلع ىمغملا فالخب) :م هلقع دوجول :ش (باطخلا نومضم مهفي ضيرملا اذه نأل يأ هنأل) :م

 مايقلا همزلي مل دوجسلاو عوكرلا ىلع ردقي ملو مايقلا ىلع ردق نإو) :م باطخل ا مهف نع هزجعحل :ش
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 ‹ ميظعتلا ةياهن نم اهيف امل ةدجسلا ىلإ هب لسرتلل مايقلا ةينكر نأل ؛ ءايإ ءىموي ادعاق يلصيو

 هبشأ هنأل ؛ ادعاق ءاعيإلا وه لضفألاو « ريختيف انكر نوكي ال دوجسلا هبقعتي ال ناك اذإف

 وأ دجسيو عك ري ادعاق اهتآ ضرم هب ثدح مٹ اًمئاف هتالص ضعب حیحصلا ىلص نإو «دوحسلاب

 .ءادتقالاك راصف ىلعألا ىلع ىندألا ىنب هنأل ردقي مل نإ اًیقلتسم وأ ردقي مل نإ ءیموی

 نكر هنأل < ةلاحلا هذه يف مايقلا هنع طقسي مل يعفاشلاو رفز لاقو :ش (ءاميإ ءىموي اًدعاق يلصيو

 يف يأ :ش (اهيف امل ةدجسلا ىلإ هب لسرتلل مايقلا ةينكر نأل) :م رخآ نكر كاردإ نع زجعلاب طقسي الف
 ينعي دوجسلا هبقعتي ال ناك اذإف يأ :ش ( دوجسلا هبقعتي ال ناك اذإف « ميظعتلا ةياهن نم) :م ةدجسلا

 ةالصلا هنع تطقس نمك « ةليسولا وهو مايقلا هنع طقس لضصألا يهو ةدجسلا هنع تطقس اذإ

 اًمئاق يلصي نأ نيب يلصملا ضيرملا يأ :ش (ريختيف انكر نوكي ال) :م ذئنيح ةراهطلا هنع تطققس

 . ءايإلاب ادعاق يلصي نأ نيبو « ءايإلاب

 نم دوجسلا ىلإ برقأ دوعقلا نوكل :ش (دوجسلاب هبشأ هنأل ادعاق ءايإلا وه لضفألاو) م

 . مايقلا

 . مايقلا يأ تونقلا لوط ةالصلا لضفأ ءاج دقف :تلق نإف

 وهو نينكرلا نيب عمجلا لجأل هلضف نوكيف « هيلإ نآرقلا ةءارق مامضنال كلذك ناك اغإ :تلق

 ءدوجسلا طوقس ببسب مايقلا طوقس ةمث مزلي مل ثيح ةزانجلا ةالص درت الو ‹ دوعقلا يف لصحي

 . ءاعد يه لب ةقيقح ةالصب تسيل اهنأل

 نإ ئموی وأ دجسیو عر ادعاق اهمتی ضرم هب ثدحو اًمئاق هتالص ضعب حیحصلا ىلص نإو) :م

 ثيح اذه فلاخي ام «ناخ يضاق ىواتف» يفو « دوجسلاو عوكرلا ىلع يأ :ش ( ردقي مل

 يبأ نعديلولا نبا. . . .] ةياور هذهو « ةروصلا هذه يف ةفينح يبأ دنع هتالص دسفت : لاق

 نإ اًیقلتسم وأ) :م اهنودب زوجي الف دوجسلاو عوكرلل تدةعنا هتيرحت نأل « ةفينح يبأ نع فسوي

 نسحلا ىورو « دوعقلا ىلع ردقي مل نإ هافق ىلع اًيقلتسم هنوك لاح يلصي وأ يأ :ش (ردقي مل
 . لبقتسي هنأ ةفينح يبأ نع

 عوكرلاب ادنعاق ءايإلا وهو ثالثلا روصلا يف يأ :ش (ىلعألا ىلع ىندألا ىنب هنأل) :م

 دوجسلاو عوكرلا ىلع ةردقلا مدع دنعادعاق ءايإلاو مايقلا ىلع ةردقلا مدع دنع دوجسلاو

 . ادعاق ءايإلا ىلع ةردقلا مدع دنع اًيقلتسمو ءايبإلاو

 زوجي امك زوجي يأ ءادتقالاك هتالص لوأ ىلع ضيرملا ءانب راصف يأ :ش (ءادتقالاك راصف) م

 لك نأ ةلأسملا يف لصألاو «دجاسلاو عكارلاب ىموملاو مئاقلاب دعاقلا ءادتقا حصي هنإف « كاذ

 .الف الإو ءانبلا حصي ءادتقالا حصي عضوم



 يبأو ةفينح يبأ دنع اًمئاق هتالص ىلع ىنب حص مث « ضرمل دجسيو عكري العاق ىلص نمو

 يف مهفالتخا ىلع ءانب لبقتسي : - هللا همحر - دمحم لاقو . - هللا امهمحر - فسوي

 فنأتسا دوجسلاو عوكرلا ىلع ردق مث ءاميإب هتالص ضعب ىلص نإو هنايب مدقت دقو ءادتقالا

 مث امئاق عوطتلا حتتفا نمو « ءانبلا اذكف « ءىموملاب عكارلا ءادتقا زوجي ال هنال « اعیيمج مهدنع

 رذع ريغب ءاكتالا ناك نإو ‹ رذع اذه نأل ؛ دعقي وأ طئاح وأ اصع ىلع اكو تي نأب سأب ال ايعأ

 هدنع دعق ول هنأل ؛ - هللا همحر- ةفينح يبأ دنع هركي ال : ليقو « بدألا يف ةءاسإ هنأل ؛ هركي

 ءءاکتالا هرکی ال اذکف ‹ رذع ریغ نم زوجي

 يبأو ةفينح يبإأ دنع اًمئاق هتالص ىلع ىنب حص مث ضرمل دجسيو عكري ادعاق ىلص نمو) :م

 هب دارآ ‹ مهتالص ىلع ءانب اونب يأ :ش (ءادتقالا يف مهفالتخا ىلع ءانب لبقتسي دمحم لاقو « فسوی

 ةالصلا رخآ ءانب زوج هيف ءادتقالا زوج لصف لك نأ ينعي ءادتقالا يف نيروكذملا ةثالثلا فالتحا

 دنعو هسفن قح يف ينبي ال اذكف « دعاقلاب مئاقلا يدتقي ال دمحم دنع مث . الف الإو اهلوأ ىلع

 . هسفن قح يف ينبي اذكف « دعاقلاب يدتقي مئاقلا

 هل ادب مث ادعاق هتالص ضعب ىدأو ادعاق عوطتلا حيحصلا حتتفا اذإ ام اذه ىلع دري :تلق نإف

 ىلع زوجي ال نأ يضتقي روكذملا لصألا اذهو « عامجإلاب هأزجأ اًمئاق يقابلا ىلصو ماقف موقي نأ

 :ش (هنایب مدقت دقو) :م . هيلع هؤاقب زاجف <« هدنع هتردقل مايقلل دقعني مل ضيرملا ةيرحت :تلق

 . ةمامإلا باب يف ءادتقالا يف مهفالتخا نايب يأ

 :م هتالص يأ :ش (فنأتسا دوجسلاو عوكرلا ىلع ردق مث ءاميإب هتالص ضعب ىلص نإو) :م

 ءانب ريصي هنأل :ش (ءانبلا اذكف « ئموملاب عكارلا ءادتقا زوجي ال هنأل) :م هلمع ىلع ةظفاحم ينبي

 . فيعضلا ىلع يوقلا

 هايعأو بعت اذإ« يشملا يف لجرلا ايعأ لاقي« بعت يأ :ش (ايعأ مث اًمئاق عوطتلا حتتفا نمو) :م

 يفف :ش (رذع اذه نأل) م دعقي نأ وأ يأ :ش ( دعقي وأ طئاح وأ اصع ىلع أك وتي نأ سأب ال) :م ینعمب

 .:ش (بدألا يف ةءاسإ هنأل هركي رذع رغب ءاکتالا ناک نإو) :م هلدب دوعقلا يفو « مايقلا ضعب ءاكتالا

 ىلع دعاقلا ةالص ذإ ءادتبا عورشم هنإف ‹« دوعقلا فالخب ¢ هركي رذع رغب ءاكتالا : يودزبلا لاق

 ‹ ةفينح يبأ دنع هركي ال : ليقو) م ءاكتالا فالخب هب ثيدحلا يف درو امك مئاقلا ةالص نم فصنلا

 هنأ عم :ش ( رذع ريغ نم زوجي) :م ةفينح يبأ دنع دعق ول يلصملا نأل يأ :ش (هدنع دعق ول هنأل

 ‹مايقلا يف يفاني ال هنأل ءدوعقلا نم لاح ىندأ سيل هنأل :ش (ءاکتالا هرکی ال ناکف) م مايقلا يفاني
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 ءقافتالاب هركي رذع ريغب دعق نإو « ءاكتالا هركيف « امهدنع دوعقلا زوحي ال هنأل ؛ هرکی امهدنعو

 امهدنع زوجت الو « هدنع ةالصلا زوجت و

 يأ :ش ( هرکی امهدنعو ) :م هوركم ريغ ءاکتالا ناک هدنع اهو رکم ارئاج رذع ریغب مایقلا ناک املف

 . ءاكتالا

 نأل ‹ رذع ريغب :ش (ءاكتالا هركيف) :م رذع ريغب ينعي :ش (امهدنع دوعقلا زوجي ال هنأل) م

 . امهدنع ةالصلا عطقي رذع ريغب دوعقلا

 يف ةءاسإ هنوكل اهوركم ناكف مايقلا يف ىتأتي ال هنأ رابتعاب دوعقلا نود هسأرب ءايإلاو

 دعق اذإ هنإف « دوعقلا فالخب « ءاكتالا هركي نأ بجي ةفينح يبأ لوق ىلع اولاق مهضعبو «بدألا

 نيبو اًمئاق عوطتلا حتتفي نأ نيب ريخم ءادتبالا يف هنأ كلذ هجوو « هدنع هركي ال اًمئاق حتتفا امدعب

 ريغ وهف ءاكتالا قح يف امأو « ةهارك ريغ نم ءاهتنالا يف رايخلا اذه ىقبيف « ادعاق هحتتفي نأ

 بدألا نم هيف امل كلذ هل هركي لب « ئکتم ريغ يلصي نأ نيبو اًئکتم يلصي نأ نيب ءادتبالا يف ريخم

 . ءاهتنالا يف كلذكو « ريختلا راهظإو

 عرش امدعب رذع ريغب عوطتلا ةالص يف دعق نإو يأ :ش (قافتالاب هركي رذع ريغب دعق نإو) :م

 امهدنعو ‹ زوجي ةفينح يبأ دنعف ‹ ؟ال مأ ةالصلا زوجت له نكل « ةثالثلا نيب قافتالاب هركي اًمئاق

 فسوي يبأ دنع يأ :ش (امهدنع زوجت الو « هدنع ةالصلا زوجتو) م هلوقب هيلإ راشأ ‹ زوجي ال

 لاق دقو « اذإ لكلاب فصويال زوجي ال ام نأل « حماست همالك يفو : لمكألا لاقو « دمحمو

 . قافتالاب هرکی

 دنع ةهاركلاب فصوي فيكف « زوجي ال امهدنع مث لاق نأ دعب : «ةياردلا »بحاص لاقو

 ًأرقيل ةيناثلا يف دعق مث «ءاًمئاق ةعكر ىلص هنأ هب داري نأ زوجي « -هللا همحر- نيدلا ديمح ةمالعلا

 . ةهاركلا عم ةزئاج ةالصلا هذه نإف « ةيناثلا معأف ماق مث هب ءايعإل

 سيل مالكلاو « رذعب دوعق كلذكف هب ءايعإلا ناك اذإ هدوعق نأل رظن هيفو : لمكألا لاقو

 . ًاهورکم نوکی نأ بجی لب « هیف

 دعق اذإ اميف زاوجلا مدعب نالوقي امنإو « زاوجلا مدع لصف يف ةهاركلاب نالوقي ال امه :تلق

 درجمو < اًمئاق ةالصلا عأو ماق مث دعق اذإ اميف ةهاركلا عم زاوجلاب وأ ادعاق ةالصلا معو ماق مث

 امهدنع زوجي ال رذع نم ةيسرافلاب نآرقلا أرق اذإ ام ريظن وهو « زاوجلا فصو مدعي ال دوعقلا

 . ةهاركلا عم زوجيف هداعأ اذإ امأ ةيبرعلاب ةءارقلا دعي مل اذإ اميف

 هدنع دعق ولو : هلوقباذه لبق ركذام فلاخي قافتالاب هرکی هلرق «یفاکلا»و «ةيزانحلا» یف

 يف هدنع هركي ال لفنلا يف دعق ول ؛مالسإلا رخف طوسبم» يف ركذ اب اذه نع باجيو -زوجي
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 همحر - ةفينح ىبأ دنع هأزجأ ةلع ريغ نم ادعاق ةنيفسلا يف ىلص نمو « لفاونلا باب يف رم دقو
 ء ةلعل الإ كرتي الف هيلع رودقم مايقلا نأل ءرذع نمالإ هئزجي ال : الاقو . لضفأ مايقلاو ٠ - هللا

 ‹ ققحتملاك وهو ‹ سأرلا نارود اهيف بلاغلا نأ هلو

 لهسأ ءانبلا مكح نأل « ىلوأ ءانبلاف ء ةهارك الب عورشم هجولا اذه ىلع ءادتبالا نأل « حيحصلا
 . اهءاقب عني الو ءةالصلا ءادتبا عني ثيدحلا نأ ىرت الأ « ءادتبالا مكح نم

 ىلع نوكي لفاونلا باب يف اذك حيحص ريغ ةمث نأ ىلع لدي - حيحصلا يف هلوقف
 يأ :ش (لفاونلا باب يف رم دقو) :م بتاكلا نم اوهس عقو -قافتالاب انه اه- هلوقو . حيحصلا
 . لفاونلا باب يف ركذي مل هنأل « رظن هيف : يزارتألا لاق

 بجعل لفاونلا باب يف روكذم هنأ هيلع قدصف لفاونلا باب نم ةءارقلا لصف يف هركذ :تلق

 . اذه لثم ىف رظني نأ هنم

 يبأ دنع هأزجأ) :م هوحنو هسأر نارود نم يأ :ش (ةلع ريغ نم ادعاق ةنيفسلا يف ىلص نمو) :م

 . :ش ( ةفبنح

 « اًقافتا هئزجي ال ةيسار تناك نإو « ةيراج ةنيفسلا تناك اذإ اذه : ليق : ؛طيحملا» يف لاق
 ضرألا ىلع تناك ول امأ« زوجي ال ةبادلا ىلع ةلجعلا ىلع ىلص ول هنأل ةنيفسلاب ديق هنإ مث
 « ةلفان وأ ةبوتكم تناك ءاوس زوجي ال ءايإلاب اهيف ارفاسم ىلص هنأل ادعاق : هلوقب ديقو «زوجي

 نأ اهيف يلصملل يغبنيو « قافتالاب زوجي ةلعلا دنع نأل - ةلع ريغ نم- : هلوقب ديقو

 اذهو « ةردقلا دنع صنلاب ضرف ةلبقلا ىلإ هجوتلا نأل « ةنيفسلا تراد امفيك ةلبقلا ىلإ هجوتي
 ةلبقلا وحن هب ناك نإ ةبادلا بكر اذإ ىتح ةلبقلا لابقتسا نع زجاع هنأل ةبادلا بكار فالخب رداق

 ينعي :ش (لضفأ مايقلاو) :م يسخرسلا ةمئألا سمش هركذ اذك « هتالص زجت مل اهنع ضرعأف
 . لمكأ هنأل « لضفأ اًمئاق ةالصلا

 رودقم مايقلا نأل) م دمحأو كلامو ىعفاشلا لاق هبو :ش (رذع نم الإ هئزجي ال :الاقو) م

 . هيلع ةردقلا عم مايقلا كرت هل زوجي ال ثيحب ضرألا ىلع ناك ول امك :ش ( ةلعل الإ كرتي الف هيلع

 ومو سأرلا نارود) :م ةنيفسلا يف يأ :ش (اهيف بلاغلا نأ) :م ةفينح يبأل يأ :ش (هلو) :م
 ةقشملا تلعج ةقشملا هيف بلاغلا ناك امل رفسلا ىفامك « ققحتملاك بلاغلا يأ :ش (ققححملاك
 . نيعألا ولجي الو سأرلا رودي| ال نأ بلاغلا نأل « ضرألا ىلع ناك ولام فالخب « ةققحتملاك

 اي لاق ةشبحلا ىلإ ارفعج ةي هللا لوسر ثعب امل :لاق سابع نبا نع يور :تلق نإف

 . «قرغلا فاخت نأ الإ ء اًمئاق لص »: لاق؟ ةنيفسلا يف يلصأ فيك هللا لوسر
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 ا
 نبا لاقو ‹ كورتم : ينطقرادلاو متاح وبأ لاق « ناولغ نب نيسح هدانسإ يف :تلق

 نبا ثيدح نم ىلحملا يف مزح نبا ركذو « ثيدحلا عضي : يدع نبا لاقو« باذك : نیعم

 . انجرخل انئش ولو « دوق نحنو ةنيفسلا يف انب ىلص لاق نيريس

 يف هركذ « انمقل انئش ولو « ةنيفسلا يف ادوعق ةيمأ يبأ نب ةدانج عم انيلص : دهاجم لاقو

 . رهنلا ىطاش لادلا ديدشتو مضلاب دحلاو «« بئارغلا عماج» يف هركذ يتلا ةددحلاو «طيحملا»

 .ربلا ىلإ ةنيفسل | نم يأ :ش (جورخلاو فالخلا ةهبش نع دعبأ هنأل « لضفأ مايقلا نأ الإ) :م

 يأ هنكمأ نإ هلوقب ديقو « ءاملا يف قلعت بلقلا نأل :ش (هبلقل نكس هنأل « هنكمأ نإ لضفا) :م

 . اهيف يلصي طشلا ىلإ جورخلا هنكمي مل اذإ هنأل « اهنم جورخل ا

 يأ :ش (ةطوبرملا ريغ يف) :م هيبحاصو ةفينح يبأ نيب روكذملا فالخلا يأ :ش ( فالخلاو) :م

 :ش (طشلاك) :م ةطوبرملا ةنيفسلا يأ :ش ( ةطوبرملاو) :م طشلا يف ءيشب ةدودشملا ةنيفسلا ريغ يف

 . :ش (حبحصلا وه) :م مايقلا ىلع ةردقلا عم ادعاق اهيف ةالصلا زوجت الف « طشلا مكح اهمكح

 ةردقلا عم ادعاق اهيف ةالصلا زوجت ةفينح يبأ لوق ىلع نأ خياشملا ةماع لوق نع هب زرتحا

 عماجلا»و «طوسبملا» يف هركذ ام قالطإل ةيسار وأ تناك ةيراج ةنيفسلا يف ادعاق مايقلا ىلع

 . انخياشم ضعب لاق امك « ةيسارلا يف ال ةيراجلا يف فالخلا نأ حيحصلاو « «ريغصلا

 اهيف ةالصلا زوجت اولاق ثيح « خياشملا ضعب لوق نع ازارتحا حبيحصلا وه ؛ةياردلا »يفو

 رطخ جورخلا يف ناكف « حيرلا نأجيهب حتفت وأ ةعاسب ةعأس حتفت ةطوبرم تناك نإو . اًدعاق

 ىلع ةالصلاك زوجت الف جور ا ناكمإل ضرألا ىلع ةرقتسملاك طشلا ىلع ةطوبرملا نأل « جورخلا

 . ةبادلا

 رحبلا ةجل يف ةجللاب ةقثوم تناك نإف « طشلا ىلع ةطوبرم تناك اذإ اذه : يشاترمتلا لاقو

 . برطضت يهو

 نِإو ‹ ةرئاسلاك يهف اديدش اكيرحت اهكرحي حيرلا ناك نإ هنأ حصألاو نيهجو لمتحي :ليق

 . ةفقاولاك يهف ًاليلق اهكرح

 الإ زوجي ال ةطوبرملا يف امأ . اًضيأ ةنكاسلا يف ليقو ةرئاسلا يف فالخلاو : «ىبتجملا» يفو

 . عامجإلاب ادعاق زوجي نارودلا دنعو < عامجإلاب اًمئاق
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 ‹ ضقي مل كلذ نم رثكأ نإو «ىضق اهنود وأ « تاولص سمخ هيلع يمغأ نمو

 ‹ جورحخلا ىلع ردق نإو رذعب الإ ءايبإلاب اهيف لفاونلاو ضئارفلا زوجت ال :(طيحملا» يفو

 نيتبادلاو ةبادلاو نيتنورقملا نيتنيفسلا يف اذكو ءاهيف ةعامجلا زوجتو ءالف الإو جرخي نأ بحتسملاف

 وأ قيرط امهنيب سيلو «سكعلا ىلع وأ ةنيفسلا يف مامإب ةددحلا يف ىدتقا ول اذكو « نيتطوبرمل

 ةلزنمب اهنأل «مامإلا مامأ نوكي نأ الإ « حص ةنيفسلا لفسأ يف مامإلاب لالظإلاب ىدتقا نمو

 ةنيفسلا تبلقنا ولو « تيبلا ةلزنمب اهنأل مامإلا مامأ نوكي نأ الإ حص ةنيفسلا تبلقنا ولو تيبلا

 فاخ وأ هتباد تتلفنا وأ هعاتم نم ءيش توف وأ لام ةقرس وأ اهقرغب فاخيو ةددحلاب يلصي وهو

 . ىلوأ ةالصلا عطقف « زوجي قنادلاب سبح ا« ةيافكلا» يف ركذ نكل « ادعاصف مهردب لاملا كلذ

 حصألاو ‹ عطقي ال هسفن لام يف امأ « هريغ لام يف اذه هركي : «ريغصلا عماجلا حرش» يفو

 . هتالص دسفت مل ريسي لمعب عاتملا ذخأ وأ ةبادلا وأ ةنيفسلا دش ولو « اهيف عطقلا زاوج

 عني ام مدعل زوجي عوطتلا يف رخآلاب امهدحأ ىدتقا لمحم يف نالجر :« طوسبملا يفو

 . ءادتقالا

 هجو ىلع مامإلا ةباد نم برقلاب مهباود تناك اذإ ءادتقالا زاوجب نسحتسا هنأ دمحم نعو

 . ضرألا ىلع ةالصلا ىلع سايقلاب « فصلا ردقب الإ مامإلا نيبو مهنيب ةجرفلا نوكت ال

 ضقاون لصف يف رم دق ءامغإلا ريسفت :ش (ىضق اهنود وأ تاولص سمخ ةيلع يمغأ نمو) :م

 . ةراهطلا باتك يف ءوضولا

 . تاولص سمخ نود هيلع يمغأ وأ يأ -اهنود وأ- :هلوق

 لد ءامغإلا ناك وأ هيلع يمغأ ناك نإو يأ :ش (ناك نإو) :م نيتلأسملا باوج -ىضق- :هلوق

 رابتعاب ةراشإلا مسا ركذتف « تاولص سمخ نم يأ :ش ( كلذ نم رثكأ) :م يمغأ هلوق هيلع

 سمخ نم رشكأ يه يتلا تاولصلا كلت ضقي مل يأ « نإ باوج :ش (ضقي مل) :م روكذملا

 . تاولص

 ‹ هيلع ءاضق الف تقولا تبعوتسا نإ يعفاشلا لاقو « لاط نإو ءاضقلا هيلع : رشب لاقو

 اذإ يعفاشلا دنعو « ةيلحلا» يفو « مونلاك هنأل « لاحب ءاضقلا بوجو عني ال ءامغإلا دمحأ دنعو

 بوجو عني ةالصلا تقو بعوتساو ةيصعم ريخب ناك نإو « ءاضقلا بوجو عني ال ةيصعمب ناك

 . كلام لاق هبو « ءاضقلا
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 ققحتل لماك ةالص تقو ءامغإلا بعوتسا اذإ هيلع ءاضق ال نأ سايقلاو « ناسحتسا اذهو

 ‹ ءادألا يف جرحتيف ‹ تئاوفلا ترثك تلاط اذإ ةدملا نأ ناسحتسالا هجو « نونجلا هبشأف ءزحعلا

 ‹ راركتلا دح يف لخدي هنأل ؛ ةليلو موي ىلع ديزي نأ ريثكلاو « جرح الف تلق ترصق اذإو

 نإو « ءاضقلا هيلع بجي ال تاولص تس هتتاف ىتح ضرملاب هلقع لاز اذإ : «عئادبلا »يفو

 عني ابصلاك اًدج دتمم هنم عاونأ راذعألا « عفانلا» يفو . ءاضقلا هيلع بجي كلذ نم لقأ ناك

 نيرمألا نيب نوكي امو « تادابعلا نم اًئيش طقسي ال مونلاك ادج رصاقو « تادابعلا بوجو

 ىتح مونلاب قحلأ رصق نإو « ءاضقلا هنع طقس ىتح ادج دتمملاب قحلأ دتما نإ ءامغإلاو نونجلاك

 نإ نآلا ءيجي ام ىلع راركتلا دح يف هلوخدل ةليلو موي ىلع ديزي نأ هدادتماو ءاضقلا هيلع بجي

 . ىلاعت هللا ءاش

 :م اهنود وأ تاولص سمخ ءامغإلاب ءاضقلا بوجو نم هانركذ يذلا يأ :ش (اذهو) :م

 . نهاضقف تاولص عبر يف هيلع يمغأ هنأ -هنع هللا يضر- يلع ثيدحلو :ش (ناسحتسا)

 . نهاضقف ةليلو اًموي هيلع يمغأ اغإ -هنع هللا يضر- رامعو

 اذإ هيلع ءاضق ال نأ سايقلاو « ضقي ملف مايأ ةثالث : ليقو ناموي هيلع يمغأ رمع نباو

 ضعب يفو « زجعلا قيقحت يف نونجلا هبشأف زجعلا ققحتل الماك ةالص تقو ءامغإلا بعوتسا

 نونجلاب نأل ءامغإلا فالخب « ءاضقلا طقسي الماك ةالص تقو بعوتسا اذإ نونجلا : تاياورلا

 مهيلع- ءايبنألا فصو زوجيال اذهلو ءال ءامغإلابو ةيلهألا لصأ وه يذلا لقعلا لوزي

 يف امهنيب يوسي فنصملا ناكف ءامغإلاب مهفصو زاجو « رفاك هب مهفصاوو « نونجلاب -مالسلا
 قرف ال هنأ حصألاو « ناسحتسالا هجو يف امهنيب قرف مث « ةياورلا هذه ىلع ادمتعم سايقلا هجو

 لوزت ال امك ةيلهألا لوزت ال نونجلاب نأل « طوقسلل دادتمالا طارتشا ىف ةالصلا ىف امهنيب

 . دادتمالا نودب لصحي ال كلذو جورخلا ىلع ينبم طوقسلاو « ءامغإلاب

 يبأ دنع جنبلاب اذكو « ءاضقلا همزلي ةليلو موي نم رثكأ رمنلاب هلقع لاز ول ؛طيحملا» يفو

 .]...... ] يف رثألا نأل « ةفينح

 . اًقافتا ءاضقلا همزلي ال يمدآ وأ عبس نم عزفب هيلع يمغأ نإو ضرملاك طقسي دمحم دنعو

 يأ :ش (ترصق اذإو ءادألا يف جرحتيف تئاوفلا ترثك تلاط اذإ ةدملا نأ ناسحتسالا هجو) :م

 . ءاضقلا هيلع قش ىلوألا يف نأل « ذئنيح :ش (جرح الف) :م تئاوفلا يأ :ش (تلق) :م ةدملا

 يضقت الو هيف ةقشم ال هنأل ‹ موصلا يضقت ضئاحلا نأ ىرت الأ « هيلع قشي ال :يناثلا يفو

 يف لخدي هنأل ‹ ةليلو موي ىلع) :م ءامغإلا يأ :ش (ديزي نأ ريثكلاو) :م ةقشم اهقحلت هنأل ةالصلا

 يف ةالصلا اهب لخديل ةليلو موي ىلع ةدايزلاب ريصقلاو ليوطلا نيب قرفلا نأ دارأ :ش (راركتلا دح

 يف لخدف « ةرركم اهيف ةدحاولا نوكت ةتس تراص اذإ تاولصلا نأل « رهاظ وهو « راركتلا دح
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 ردان هدادتما نأل ؛ مونلا فالخب « - هللا همحر - ناميلس وبأ هركذ اذك « ءامغإلاك نونجلاو

 راركتلا نأل ؛ - هللا همحر - دمحم دنع تاقوألا ثيح نم ربتعت ةدايزلا مث ‹ رصاقلاب قحليف

 تاعاسلا ثيح نم امهدنعو « هب ققحتي

 اذإ نونجلا نأ معز ىلع نونجلا ىلع ءامغإلا سايق نع باوج :ش (ءامغإلاك نونجلاو) :م

 طقس ةليلو موي نم رثكأ ناك نإ ءامغإلاك نونجل ا نأ ههجوو ءءاضقلا طقسأ الماك ًاتقو قرغتسا

 مامإلا بحاص يناجزوجلا نامیلس نب یسوم همسا :ش (نامیلس وبآ هرکذ اذک) :مالفالإ ءاضقلا

 ناميلس وبأ ناكو «نهرلا باتكو ةالصلا باتكو «ريغصلا ريسلا يف هعبات نمو نسحلا نب دمحم

 .(رداونلا» ىف هيلع صن

 داز نإو مونلا نأ ينعي -ضقي مل كلذ نم رثكأ ناك نإو -هلوقب قتلعتي :ش (مونلا فالخب) :م

 (رصاقلاب قحلیف ردان) :م مونلا دادتما نل يأ :ش (هدادتمأ نال) م ءاضقلا طقسي ال ةليلو موي ىلع

 . رصاقلاب هنم دتمملا قحليف نأل يأ :ش

 ثيح نم ربتعت يأ :ش ( تاقوألا ثيح نم ربتعت) :م ةليلو موي ىلع يأ :ش (ةدايزلا مث) :م

 ال ىتح تاقوألا ثيح نم رابتعالاب يأ :ش (هب ققحتي راركتلا نأل دمحم دنع) :م تاولصلا تاقوأ

 يمغأ اذإ امك ةليلو موي ىلع تاعاسلا تداز نإو ءًاتس تئاوفلا رصت ملام ءءاضقلا دنع طقسي

 .ةروكذملا ةروصلا ىف ءاضقلا هيلع بجي ال ىتح :ش (تاعاسلا ثيح نم

 يف «يودزبلا مالسإلا رخف لوصأ» يفو« هداز رهاوخ طوسبم »يف فالحل ا نأ ملعا مث

 دمحم نيبو «فسوي ىبأو ةفينح ىبأ نيب «ةيادهلا» بحاص ركذ امك ةيلهألا ىلع ةضرتعملا رومألا

 . ةفينح يبأ نع ةياور تاعاسلا رابتعا لعج -هللا مهمحر-ثيللا وبأ هيقفلاو

 نأ حيحصلاو « ةفينح يبأ نع ةياور تاعاسلا رابتعا نأ اًضيأ يسخرسلا ةمئألا سمش ركذو

 ‹«يواحطلا حرشاو «فلتخملا»و (ةموظنملا» و«ىفاكلا حرش »يف لاقاذك «تاولصلا ددعب ةربعلا

 اذإ انركذ يذلا اذه -هللا همحر-فسوي يبأ لوق ركذي ملو «دمحمو ةفينح يبأ نيب فالخلا ركذ

 . ةليلو موي مامت ىلإ قي ملف ءامغإلا ماد

 ناك نإ «نيهجو ىلع هنأو باتكلا يف دمحم ركذي مل ءامغإلا هدواعي مث ةعاس قيفي ناك نإف

 نم اهلبق ام مكح لطبت ةربتعم ةقافإ وهف حبصلا دنع هضرم فخي نأ وحن «مولعم تقو هتقافإل

 . ةليلو موي نم لقأ ناك نإ ءامغإلا

 هيلع ىمغي مث ءاحصألا مالكب ملكتي ةتغب قيفي هنكل «مولعم تقو هتقافإل نكي ملاذإ امو
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 هنم كلذ دعي الف ءاحصألا مالكب هنونج يف ملكتي دق نونجملا نأ ىرت الأ ءةربتعم ريغ ةقافإلا هذهف

 . (طيحملا) ىف اذك ةقافإ

 ثيح نمرابتعالا يأ : لمكألا لاق :ش (- مهنع هللا يضر -رمع نباو يلع نع روثأملا وه) :م

 .روثأملا وه تاعاسلا

 لاقو .رمع نباو يلع نعروثأملا ةيفيك نيبي مل ثيح يفشي الو يدجي ال هلاق يذلا : تلق

 موي نم رثكأ هيلع يمغأ هنأ رمع نبا نع يور ام فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ « امهلو : يزارتألا

 ىلإ رثألا دنسأ فنصملاو «نتسلا باحصأ نم رثألا اذه ركذ نم نيبي مل ًاضيأ وه : تلق
 مهبتك يف انباحصأ هركذو ‹بيرغ يلع نع روثأملاو - مهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبعو يلع نبنثا

 رمع نب هللا دبع نع روثأملاو ‹نهاضقف تاولص عبرأ يف هيلع يمغأ -هنع هللا يضر- ًايلع نأ

 ملف قافأف ءةليلو ًاموي رمع نب هللا دبع ىلع يمغأ : لاق عفان نع «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هركذ

 . لبقتساو هتاف ام ضقي

 نع ناميلس يبأ نب دامح نع ةفينح وبأ انربخأ «راثآلا» هباتك يف نسحلا نب دمحم یورو

 . يضقي : لاق ةليلو اًموي هيلع ىمغي يذلا يف لاق هنأ رمع نبا نع يعخنلا ميهاربإ

 نأ يليألا دعس نب هللا دبع نب مكحلا نع ينطقرادلا هجرخأ ثيدح يف لوقت ام : تلق نإف

 تقو يف هيلع ىمخغي نأ الإ ءءاضق كلذ نم ءيشل سيل لاقف ءةالصلا كرتيف هيلع ىمغي لجرلا

 . ءامغإلاب ةالصلا طوقس ىلع يعفاشلا هب جتحاو . هیلصي هنإف هيف قیفیف «ةالص

 هثيداحأ يليألا دعس نب مكحلا يف لاق دمحأ نإف ءًائيش يواسي ال ثيدح اذه : تلق

 ةقثب سيل : نيعم نبا لاقو . تابثألا نع تاعوضوملا يوري : نابح نبا لاقو .ةعوضوم

 . ° طاب هلك دنسلا ةيقبو <« يئاسنلا هكرتو «متاح وبأو يناجزوجلا هبذكو «نومأمالو

 ضيرم .ًامايأ ماد نإو ‹تاولصلا همزلت ةعاسف ةعاس قيفيو هيلع ىمغي ناك اذإ: عورف

 نأ عيطتسي ال ضيرم دبع .زجي مل ردق نإو « ًابكار ةبوتكملا هئزجت هلزني نم ىلع ردقي ال بكار

 . اهئضوي نأ جوزلا ىلع بجي ال ثيح ةضيرملا ةأرملا فالخب ‹هئضوي نأ هالوم ىلع بجی أضوتی

 نإ «ةسحجن بايث هتحت ضيرم [. . . . ]ًامئاق ىلص رطفأ نإو « ًادعاق ىلص ناضمر يف ضيرم

 نيسح نب هللادبع وه : لاق « نيسحلا وبأ وهو هنود امو « مكحلا فعضب هلعأو « )۳۸۸/١( يقهيبلا هجرخأ (۱)

 . راسي نب ءاطع نبا
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 نکلو سجنتي مل نإ اذکو «هلاح ىلع يلصي هتعاس نم سجنتو الإ ءيش هتحت طسبي ال لاحب ناک

 زوجت ةفينح يبأ نع هسأر كرحف ءايإلا نع زجع ضيرم . ليوحتلاب ةقشم هقحليو هضرم دازي

 . لعفلا هنم دجوي مل هنأل زوجت ال لضفلا نعو «هتالص

 دتعي ال ةلبقلا ريغ ىلإ ىلصف اهيلإ هلوحي ًادحأ دجي ملو ةلبقلا ىلإ هجوتلا عيطتسي ال ضيرم
 . دتعي هنأ دمحم نعو . ةياورلا رهاظ يف

 ًارقف ةثلاث اهنآ نظ ةعبارلا ةعكرلا نم ةريخألا ةدجسلا نم هسأر عفر املف اًدعاق ىلص ضيرم

 . يجلاولولا رايتخا وهو « هتالص تدسف ءاييإلاب دجسو عكرو

 ةلزنمب اذه نأل « يضم دهشتلا لبق عكرو أرق ةثلاثلا يف دعق املف « اًسلاج ىلص ضيرم

 عوکربادعاق یلص[... . ]نإو« ةءارقلا ىلع ردقيال وأ هلوب سلسل اًمئاق ىلص ول مايقلا

 نو « هلوب لاس دعق وأ ماق ناک ولو « ءایالاب يلصي هلوب تلفنیف دجسی ناک ولو «دوجسو
 . اًيقلتسم يلصي الو ادعاق وأ اًمئاق يلصي لسي مل ىقلتسا

 دوجسلا ىلع ردقي ال حرج هقلحب [ .u ] اًيَقلتسم يلصي دمحم نع متسر نبا نعو

 ال ةليلو موي نم رثكأ هلقع بهذف رمخلا برش . ءايإلاب ادعاق ىلص عوكرلاو مايقلا ىلع ردقيو
 ‹ ةحصب ىجر نإ اهرخؤي ليقو ‹ ضيرملا ةالصك ةحصلا تئارف ضيرملا ىضقي ءاضقلا هنع طقسي

 ناكو مايقلا عطتسي مل اذإ نكلو ءابخلا يف عاق يلصي نأ هل اًمتح ىجر نإ رخؤي ةالصلاب ردانلاو

 ةلاح ىلإ راصو ضرم مث دوجسو عوكرو مايقب ةعكر ىلص عبس فوخ وأ رطم وأ نيط هجراخ
 هنإف اهيسن مث ةءارقو مايقب ةعكر ىلص ول اذكو « اهلبقتسيو ةفينح يبأ دنع هتالص تدسف ءايإلا

 . اهمتیامهدنعو « هدنع اهلبقتسي

 ءام همف يف كسمأ اذإ نانسأ عجو هب . عامجإلاب اهلبقتسي هنإف ةروس ملعت مث ةعكر يمأ ىلص

 « ةءارق ريغب يلصي دجي مل نإف ؛ هريغب يدتقيف تقولا قاض دقو نكسي هنانسأ نيب ءاود وأ ادراب

 يف نحلي نماذكو « ةريبكت ريغب اهيف عرشي هحرج ليسي ربك ولو « حاتتفالا ةريبكت يف اذكو
 نثت مل نإو « اهترذع بهذت اهجرف تنث ول ركب « يمألاك ةءارق ريغب يلصي ادسفم انحل هتءارق

 . اهتمرح باهذ اهترذع باهذ نأل مدلا عم يلصت : يدايصلا نيدلا نكر لاق « مدلا هنم ليسي

 . جابيدلا يف يلصي مهاردلا ردق نم رثكأ ةساجن هيف سابرك بوثو جابيد بوث هعم نايرع

 هنأ حصألاف اهيلع ردقي اًدعاق ىلص نإو « ةءارقلا ةنس نع زجعي اًمئاق ىلص ول ضيرم

 ىلع ردقي دعق نإو « نيم اعلا بر هلل دمحلا : هلوق ىلع ردقي هنأ ملع ول : لتاقم نبا لاقو «دعقي

 ءانب اًسلاج الإ هئزجي ال : دمحم لاقو « اًمئاق هيرحت ةفينح يبأ لوق سايق يفف ةروسلاو ةحتافلا

 . ةءارقلا ضرف ردق ىلع
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 ةوالتلا دوجس باب
 ‹«لحنلاو « دعرلا يفو فارعألا رخآ يف« ةدجس رشع ةعبرأ نآرقلا يف ةوالتلا دوجس : لاق

 (ةوالتلا دوحس باب) م

 ىلإ ببسملا ةفاضإ ليبق نم هيف ةفاضإلاو « ةوالتلا دوجس ماكحأ نايب يف باب اذه يأ :ش

 صاصتخالا هوجو ىوقأو « تيبلا ححو رهظلا ةالصو ةيؤرلا رايخو بيعلا رايخك ببسلا

 . ببسلاب ببسملا صاصتخا

 ن يغبني ناكف « عماسلا قح يف ببس عامسلاو يلاتلا قح يف ببس ةوالتلا : تلق نإف

 . عامسلاو ةوالتلا دوجس يف باب : لوق

 . اًبيس ةوالتلا نوك ىف فالح ال :تلق

 ةفاضإ ترصتقا كلذكو ء اًيس عامسلا سيل : مهضعب لاقف « عامسلا ةيببس يف :اوفلتخاو

 مل دجوت ملاذإ اهنأل ‹ بابلا يف لصأ ةوالتلا نإ : لوقي وأ« عامسلا نود ةوالتلا ىلإ ةدجسلا

 . هب يفتكاف ‹ هجو نم عامسلا ىلع ًالمتشم اهركذ ناكف « عامسلا دجوي

 . نيبابلا نيب ةبسانملا هجو ام :تلق نإف

 نيذه يفو ناكرألا يفو لوألا يف ةصحخرلاف « امهنم لك يف ةصخرلا دوجو ثيح نم :تلق

 نكل « ةدجس امهنم الك نأل « وهسلا دوجسب نرتقي نأ بابلا اذه قح نم ناك حارشلا لوقو

 ريغ ةرورض ةوالتلا دوجس رخأتف « اهب اهقحلأ وهسلاك يوامس ضراعب ضيرملا ةالص ناك ال

 ال ام ىلع هريخأت يف ةرورض ال هنألو ةبسانملل يفكي ال ةدجس امهنم لك نوك نأل « ةديدس

 . اعضوم يأ :ش (رشع ةعبرأ نآرقلا يف ةوالتلا دوجس) :م : يرودقلا يأ :ش (لاق) :م

 ال كبر دنع نيذلا نإ :  ىلاعت هلوق دنع :ش (فارعألا رخآ يف) :م كلذك خسنلا ضعب يفو

 هلوق دنع دعرلاو ۲٠٠( ةيآلا : فارعألا € نودجسي هلو هنوحبسيو ةتدابع نع نوربكتسي

 :دعرلا) (لاصآلاو ودغلاب مهلالظو اًهركو اًعوط ضرألاو تاوامسلا يف نم دجسي هللو) : ىلاعت

 . (٥٠٠ةيألا

 امو تاوامسلا يف ام دجسي هللو : ىلاعت هلوق دنع:ش ( لحنلا يفو ) :م :ش (دعرلا يفو) :م

 (نورمؤي ام نولعفيو مهقوف نم مهبر نوفاخىي « نوربكتسي ال مهو ةكئالماو ةباد نم ضرألا يف

 . ٤۹ ٠٠( ناتيآلا: لحنلا)
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 محو ۰٠ صو ءليزنت ملو ‹لمنلاو « ناقرفلاو ‹ جحلا يف ىلوألاو « ميرمو «ليئارسإ ينبو

 ةدحسلا

 (اًعوشخ مهديزيو نوكبب ناقذألل نورخيو# : ىلاعت هلوق دنع :ش ( ليئارسإ ينبو) م

 . (۹١٠ةيَآلا :ءارسإلا)

 : ےرم) (اًیکبو ادجس اورخ نمحزرلا تایآ مهیلع یلتت اذإ : یلاعت هلوق دنع :ش (میرمو) م

 . ٥۸( ةيآلا

 نم هل دجسي هللا نأ رت ملأ : هلوق دنع جحلا يف ىلوألا ةدجسلا يأ :ش (جحلا يف ىلوألاو) :م

 سانلا نم ريثكو باودلاو رجشلاو لابجلاو موجنلاو رمقلاو سمشلاو ضرألا يف نمو تاوامسلا يف

 ‹ ٠۸( ةيآلا : جحلا) (ءاشي ام لعفي هللا نإ مركم نم هل امف هللا نهي نمو « باذعلا هيلع قح ريثكو

 . هللا ءاش نإ هيف يعفاشلا فالخ ركذنسو

 دجسنأ ‹ نمحرلا امو اولاق نمحرلل اودجسا مهل ليق اذإو : ىلاعت هلوق دنع :ش (ناقرفلاو) :م

 . ٠١( ةيآلا : ناقرفلا) (روفن مهدازو انرمأت امل

 ىلع « ۲١( ةيآلا : لمنلا) (نونلعت امو نوفخت ام ملعيو :ىلاعت هلوق دنع :ش (لمتلاو) :م

 لقنو ۲١(« ةيآلا : لمنلا ) (ميظعلا شرعلا بر# : هلوق دنع كلامو يعفاشلا لاقو « ةماعلا ةءارق

 . ةففخملا اودجسي الأ يئاسكلا ةءارق ىلع ةدجسلا نأ ءارفلاو جاجزلا نع

 دهدهلا ربخ ةمتت اهنأل ةدجس نوكت نأ يغبني الف ‹ ةددشملا الأ نيرشكألا ةءارق ىلع امأو

 موق اي الأ ريدقتلاو دوجسلاب هللا نم فنأتسم رمأ اهنإف « ةففخملا فالخب اهموقو سيقلب لاح نع

 ةدجسك « هكرت ىلع مذاهيفو مظعألا داوسلا ةءارق يه ددشملا ذإ « حيحصب سيل اذهو

 نأ نم كلذ عني الو دهدهلا ربخ نع ةياكح نيتءارقلا اتلك نوكي نأ زوجيو « قاقشنالاو ناقرفلا

 . ةدجس نوكي

 اوحبسو أدجس اورخ اهب اوركذ اذإ نيذلا انتايآب نمؤي اغإ : ىلاعت هلوق دنع :ش (ليزنت ملأو) :م
 . ٠١( ةيالا : ةدجسلا) «نوربکتسی ال مهو مهبر دمحب

 . (٤۲ةیَآلا : ص) (بانأو اًعکار رخو هبر رفغتساف» : یلاعت هلوق دنع :ش (صو) :م

 .(بآم نسحو) : هلوق هنع يورو « كلامو يعفاشلا لاق هبو

 ليللاب هل نوحبسي كبر دنع نيذلاف اوربكتسا نإف# : ىلاعت هلوق دنع :ش (ةدجسلا محو) :م

 . دمحأو ديدجلا يف يعفاشلا لاق هبو « (۳۸ةيآلا : تلصف) (نومأسي ال مهو راهنلاو
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 ‹ كبر مساب ارقاو « تقشنا ءامسلا اذإو ‹ مجنلاو

 . كلام لاق هبو (نودبعت های متتک نإ یلاعت هلوق دنع میدقلا يف لاقو

 . ١( ةيآلا: مجنلا) (اودبعاو هلل اودجساف) : ىلاعت هلوق دنع :ش (مجنلاو) :م

 ال مهل امف > : ىلاعت هلوق دنع :ش (تقشنا ءامسلا اذإو) :م ةدجس هيف سيل كلام دنعو

 . (۲۱ ‹«۲۰ناتیآلا : قاقشنالا) (نودجسي ال نآرقلا مهیلع ئرق اذإو ‹ نونمؤي

 .ةدجس هيف سيل كلام دنعو « ةروسلا رخآ يف : يكلاملا بيبح نبا لاقو

 ٠۹( ةيآلا : قتلعلا) (برتقاو دجساو $ : ىلاعت هلوق دنع :ش (كبر مساب ًارقاو) :م

 نأ ملعاو « ةدجسلا همزلت برتقاو : لقي ملو تكسو دجساو أرق ول «رحبلا رصتخم» يفو

 : لوق رشع ينثا ىلع نآرقلا دوجس ددع يف اوفلتخا ءاملعلا

 . هانركذ دقو انبهذم :لوألا

 ريبج نباو بيسملا نباو نسحلا لاق هبو « لصفملا نم ةثالثلا طاقسإب « ةرشع ىدحإ :يناثلا

 . يدقلا يف يعفاشلاو ةياورلا رهاظ يف كلامو سواطو ءاطعو دهاجمو « ةمركعو

 هنباو رمع بهذم وهو جحا ةيآب اهتلمكت كلام نع نويندملا لاق هبو « ةرشع سمح :كلاثلا

 . حيرش نباو يزورملا هراتخاو رذنملا نباو دمحأ نع ةياورو « قاحسإو ثيللاو هللا دبع

 . دمحأو يعفاشلا يلوق حصأ وهو ص طاقسإب « ةرشع عبرأ :عبارلا

 . روث يبأ لوق وهو « مجنلا ةدجس طاقسإب ةرشع عبرأ :سماخلاو

 . قورسم لوق وهو « قاقشنالاو صو جحا ةيناث طاقسإب ةرشع اتنا :سداسلا

 . يناسارخلا ءاطع لوق وهو « قاقشنالاو ححلا ةيناث طاقسإب ةرشع ثالث :عباسلا

 مساب ًأرقاو قاقشنالاو مجنلاو ليئارسإ ونبو فارعألا ؛ سمح دوجسلا مئازع نإ :نماثلا

 . هنع هللا يضر- دوعسم نبا لوق وهو « كبر

 يضر- يلع نع يورم وهو « كبر مساب ًارقاو ‹ مجنلاو « ليزنت ملأ < عبرأ همئازع :عساتلا

 . هنع هللا

 ًأرقاو « مجنلاو « ليزنت ملأ يهو « ريبج نب نايفس هلاق « ثالث دوجسلا مئازع :رشاعلاو

 . كبر مساب

 وهو «ليئارسإ ونبو« ليزنت محو «فارعألاو « ليزنت ملأ دوجسلا مئازع :رشع يداحلا

 . ريمع نب ديبع بهذم



 . ةعامج هب لاق « تادجس رشع :رشع یناثلاو

 يف بوتكملا نأ دارأ :ش (هيلع دمتعملا وهو -هنع هللا يضر- نامثع فحصم يف بتك اذك) :م
 نأ ملعا مث . هيف بتك ام ىلع ةدمعلاو « هيلإ انبهذ امك « ةدجس رشع ةعبرأ نامثع فحصم
 جحا يف ف نکل < اًضيأ رشع ةعبرأ يعفاشلا دنع كلذكو « انركذ امك رشع ةعبرأ ةدودعملا تايآلا

 . ةدجس ص يف سيلو ناتدجس

 ةعيهل نب هللا دبع نع يذم رتلاو دواد وبآ اور اي جحا يف "نوت اجسلا نوک يعفاشلا جنحاو

 مل نمف « معنا : لاق «؟ نیتدجسب نآرقلا راس ىلع جملا ةروس تاضفا هللا لوسراي :تلق
 . «هکردتسم» يف مكاح لاو هدنسم »يف دمحأ هاورو "۲ امه رقي الف امهدجسي

 نم الإ اًدنسم تبثي مل : مكاحلا لاقو « يوقلاب هدانسإ سيل : لاق يذمرتلا نأ : هنع باوجلاو
 لاقو . هرمع رخآ يف هطالتخا هيلع مقنانإو « ةمئألادحأ ةعيهل نب هللا دبعو « هجولااذه
 وبأ ركذو ءامهثيدحب جتحي ال ناعاه نب حرشمو ةعيهل نب هللا دبع : « ننسلا رصتخم »يف يرذنملا

 . ‹ ایش هاری ال : دیعس نب ییحی ناکو ءادحاو

 . هدعبو هبتک قارتحا لبق فیعض وه : نیعم نب ییحی لاقو

 . هب جتحي نمم سيل : ةعرز وبأ لاقو

 ىرخألاو ةوالتلا ةدجس امهادحإ نيتدجس تلصف هفعض عم هليوأتو : (طوسبملا يفو

 كرتب قحتسيال مذلاو ةبحتسم يهانل فلاخملا دنعو « امهكرات مذ هيلع لديو « ةالصلا ةدجس

 ءارق عامجإل خسنلا ىلع لومحم وه ١: ةريخذلا» يفو . هلصأ ىلع كلذ ميقتسي الف بحتسلا

 . اًراهنو اليل ل ةءارقلا راركت عم كلذ ترت لع اهناھتنو تیا

 اهنم «نآرقلا يف ةدجس ةرشع سمخ هأرقأ ةا هللا لوسر نأ صاعلا نب ورمع نع نينم نب هللا دبع

 .]۳4۰ / . ۲۲۱ /۱] مك اجل او .[ 10 /4] دمحأو ء ]٥۸۳[ يذمرتلا « ]٠١١١[ دواد وبأ هاور : فیعض (۱)

 . فيعض وهو « ةعيهل نبا هيفو
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 . ناتدجس جحلا ةروس يفو لصفملا يف ةرشع ثالث

 ال نينم نب هللا دبع « هماكحأ» ىف قحلا دبع لاقو . ةلاهج هيف نينم نب هللا دبع نأب :باوجلاو

 . ةالصلا ةدجس ىرخألابو ةوالتلا ةدجس نيتدجسلا ىدحإب دارم اف انملس نئلو « هب جتحي

 نب رمعانب ىلص : لاق ةبلع نب هللا دبع نع« هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا جرخأ :تلق نإف

 هاورو « نيتدجس اهيف دجسف جحلاب اهيفأرقف ملعأ اميف حبصلا -هنع هللا يضر- باطخل ا
 زرحم نب ناوفص نع اًضيأ يقهيبلاو يواحطلا جرخأو يقهيبلاو حيحص دانسإب اًضيأ يواحطلا
 ءادردلا ابآ ىأر هنأ ريفع نب ريبج نع اًضيأ هجرخأو « نيتدجس اهيف دجس يرعشألا ىسوم ابأ نأ

 نب هللا دبعو رساي نب رامعو دوعسم نب هللا دبع نع مكاحلا جرخأو «نيتدجسب جحلا يف دجسي
 امأو . هتدعاق ىلع مصخل ا اهب جتحي ال راثآلا هذه :تلق . نيتدجس جحلا يف اودجس مهنأ سابع

 ام كلذ ىلع ليلدلاو « ةوالتلا ةدجس امهيتلك نيتدجسلا نأ ىلع لدت ال اهنأ وهف اندنع اهباوج

 هدانسإو ميلعت ىرخألاو « ةيزع ىلوألا: جحلا دوجس يف لاق هنأ سابع نبا نع يواحطلا هاور

 . حیحص
 وبأ لاقو «فيعض هنأ دمحأ نعو ؟ يبلعثلا ىلعألا دبع هيفو حيحص : لوقت فيك :تلق نإف

 : يواحطلا لاق « ةعبرألا هل ىورو ‹«يواحطلاو نيعم نب ىيحي هقثو : تلق «يوقلاب سيل : متاح

 . ذخأن سابع نبا لوقبو

 . ركش ةدجس اهنكلو ةوالت ةدجسب تسيل -ص-ةدجس : هلوق يف اًضيأ يعفاشلا جتحاو

 دواد اهدجس» :لاقو -ص- يف دجس يب هنأ سابع نبا نع يئاسنلا هاور اجب اًضيأ جتحاو

 ًأرق لاق هنآ - هنع هللا يضر + يردخلا ديعس يبأ ثيدحبو « کش اهدجسن نحنو ةبوت ةي
 ناك املف « هعم سانلا دجسو دجسف لزن ةدجسلا غلب املف -ص- ربنملا ىلع وهو ةي هللا لوسر

 «يبن ةبوت يه اغنإ» : ةَ هللا لوسر لاقف « دوجسلل سانلا نزشت ةدجسلا غلب املف « اهأرق رخآ موي

 («كردتسملا» يف مكاحلاو دواد وبأ هاور . اودجسو دجسف لزنف «دوجسلل متنزشت مكتيأر ينكلو
 . ےیحص :لاقو

 يف ظفاحلا هيف لاق «نينم نب هللا دبعو « (۲۲۴۳ /۱] مکاحلا « [۷٥۰٠]ةجام نبا « ]۱٤١۱[ دواد وب هاور (۱)

 . لوهجم : ةياردلا

 . ٩ )۱٤١/١( نآرقلا دوجس» ىف يراخبلا (۲)

 نب ديعس نع )٤٠۸/١(« ينطقرادلا « )۳٠۸/۲( يقهيبلا ٤١١( ٠ /۲) مكاحلا < (۱۰٤۱]دواد وبأ هجرخآ (۳)

 هدانسإو . اًعوفرم . . . يردخلا ديعس يبأ نع « حرسلا يبآ نب دعس نب هللا دبع نب ضايع نع لاله يبأ

 . ححص
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 معنأ ال اركش اهدجسن نحنو ةبوت ةَ دواد اهدجس : :لوقنانأل < انل ةجح اذه نأ :باوجلاو
 . اندنع دجسن ال اذهلو « بآملا نسحو ىفلزلاب دعولاو نارفغلاب دواد ىلع هللا

 ء ةوالت ةدجس تناكف « انقح يف ةميظع ةمعن هذهو « بآم هلوق بيقع لب بانأو : هلوق
 هذه ةوالت ةدجسلا هذه بوجو ببسو « ةوالتلا الإ اهبوجو ببس ناك ام ةوالتلا ةدجس نأل
 الك ىبتلا ةدجس اذكو « هلثم لين يف انعامطإو ايب دواد ىلع معنلا هذه نع رابخإلا اهيف يتلا ةيآلا
 ةيناثلا ةعمج لا يف هكرت امأو « ةوالت ةدجس اهنأ ىلع لدت اهلجأل ةبطخلا كرتو ىلوألا ةعمحجلا يف
 ىلع بجت ال يهو ريخأتلا ديري ناك لب « ةوالتلا ةدجسب تسيل اهنأ ىلع لدي الف ةءارقلا نوح
 . هنونزشت امل هعم سانلا دجسو اًضيأ اًضيأ اهدجس هنأ ىلع « اندنع روفلا

 . نونو ناتمجعم يازو نیش هتدامو « هل اوژیهتو دوجسلل اوبه هانعم -سانلا نزشت- :هلوقو

 - كلام مهنم نآرقلا رخآ ىلإ دمحم ةروس نم وهو لصفملا يف دوجسلا ري مل نم : :جتحاو
 لصفملا نم ءيش يف دجسي مل ل هللا لوسر نا سابع نبا نع دواد وب هاور ثیدحب < هللا همحر
 لوسر ىلع تأرق : لاق تباث نب دیز ثیدح نم اًتضیأ دواد وبآ هاورالو ؛ ةنيدملا ىلإ لوحت ذنم
 تدجس :لاق ءادردلا يبأ نع «هننس» يف ةجام نبا هاور ابو "٠ "ييف دجسي ملف مجنلا ب هللا
 . ثيدحلا ” لصفملا نم ءيش اهيف سيل ةدجس ةرشع ىدحإ ةي يبنلا عم

 ًالسرم یوریو : قحلا دبع لاق يوقلاب سيل هدانسإف سابع نبا ثیدح امآ اهنع :باوجلاو
 ىلع مدق رخأتم همالسإو (تقشت تقشنا ءامسلا اذإ يف دجس لإ يبنلا نأ ةريره يبأ ثيدح حيحصلاو
 يفو « ركنم ثيدح اذه : : ربلا دبع نبا لاقو ٠ ةرجهلا نم ةعباسلا ةنسلا يف -مالسلا هيلع- يبلا
 قارولا رطم اًضيأ هيفو «نيعم نبا هفعضو «ءيشب سيل يدايإلا ديبع نب ثراحلا ةمادق وبأ هدانسإ
 . هثیدح جارخإ ملسم ىلع بیع دقو « ظفحلا ۍیس ناک

 نم دنع دوجسلا كرت زاوج نايب ىلع لومحم هنآ : هنع باو لاف « تباث نب , ديز ثیدح امأو
 ىلع دجسي مل ةه هنأب هنع اوباجأف « هبوجوب نولوقي نيذلا امأو « بجاوب سيلو ةنس هنإ : لوقي
 . بوجولا يفن هيف الو ةدجس هيف سيل هنأ هنم مزلي الو رولا

 وبأو « ركنم ثيدح اذه : ربلادبع نبا لاق . يوقلاب سيل هدانسإ : قحلا دبع لاق [١١١٤٠]دواد وبأ : ركنم ()
 . ءيشب سيل ةمادق

 . اًعوفرم . . . تباث نب دیز نع « راسي نب ءاطع نع طيسق نب هللا دبع نب ديزي نع ]۱٤۰٤[ دواد وبأ هاور (۲)
 . حيحص هدانسإو

 وب لاقو «هاو : يدع نبا لاقو « هب جتحی ال : نابح نبا لاق كتاف نب نامثع هيفو « )٠٠١١( ةجام نبا هاور (۳)
 . هاو هدانسإو ٠ ةدجس ةرشع ىدحإ ةي يبنلا نع ءادردلا يبأ نع ىور : دواد
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 ال » : هلوق دنع ةدجسلا مح يف ةدجسلا عضومو « اندنع ةالصلل جحلا يف ةيناثلا ةدجسلاو

 هذه يف ةبجاو ةدجسلاو ‹ طايتحالل ذوخأملا وهو -هنع هللا يضر-رمع لوق يف ( نومأسي

 عضاوملا

 هاهوو هب جتحي ال : نابح نبا هيف لاق « دئاف نب نامشع هدانسإ يفف ءادردلا يبأ ثيدح امأو

 . ةدجس ةرشع ىدحإ ةَ يبنلا نع ءادردلا يبأ نع يورو «هننس» يف دواد وبأ لاقو يدع نبا

 . هاو هدانسإو

 (اندنع ةالصلل) :م (اودجساو اوعكرا) : ىلاعت هلوق يهو :ش (جحلا يف ةيناشلا ةدجسلاو) :م

 يف امهنيب عمجي هنأل ةالصلا ةدجس يهو « عوكرلاب ةنورقم اهنأل ء اندنع ةالصلا لجأل ينعي :ش

 هانركذ دقو ناتدجس جحا يف هدنع نإف « يعفاشلا بهذم نع - اندنع- هلوقب زرتحاو « ةالصلا

 ةيآ أرق اذإ ينعي :ش ( (نوماسيال مهو) : هلوق دنع ةدجسلا مح يف دوجسلا عضومو) :م ًالصفم

 اودجست ال رمقلاو سمشلاو راهنلاو ليللا هتايآ نمو ىلاعت هلوق يهو ةدجسلا مح يف ةدجسلا

 كبر نع نيذلاف اوربكتسا نإف « نودبعت هايإ متنك نإ نهقلخ يذلا هلل اودجساو رمقلل الو سمشلل

 اندنع دوجسلا عضومف ء(۳۸ « ۳۷: ناتیآلا : تلصف) ( نوماس ال مهو راهنلاو لیللاب هل نوحبسی

 نباو بيسملا نباو يعخنلا لاق هبو دوعسم نباو سابع نبا بهذم وهو - نومأسي ال مهو- هلوق

 . قاحسإو دمحأو حيحصلا يف يعفاشلاو فرصم نب ةحلطو يروثلاو لئاو وبأو نيريس

 رذنملا نبا ىكحو « كلام لاق هبو (نودبعت هايإ متنك نإ) هلوق دنع مدقلا يف : يعفاشلا لاقو

 مهو اذه :ش (-هنع هللا يضر- رمع لوق يف) :م ثيللاو يعخنلاو يرصبلا نسحلاو رمع نع

 «هفنصم» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ -امهنع هللا يضر- سابع نبا لوق وه اغإو « رمع لوق سيلو
 هنأو ظفل يف دازو «(نوماسي ال مهو) هلوق دنع ةدجسلا مح يف نيتيآلا رخآ يف دجسي ناک هنأ هنع

 زوجي ال هنأل كلذ لاق اغإ « تلجع دعب لاقف (نودبعت هايإ منك نإ : هلوق دنع دجس الجر یأر

 ال ایدؤم نوی اھب یتآ یتمف ‹عسوم اھئادأ تقو نأل ہ دعب ریخأتلا زوجیو « بہسلا لبق لیجعتلا

 . «ةيريهظلا ىواتفلا» يف هركذ « اًيضاق

 ‹ طايتحالا لجأل يأ :ش (طايتحالل) :م هب ذخؤي ىذلا رمع لوق يأ :ش (ةوخألا وهو) :م

 دنع وأ (نودبعت هايإ منك نإ: هلوق دنع عقاولا يف دوجسلا عضوم نوكي نأ امإ ولخي ال هنأل كلذو

 ريخأتلا هرضي ال هنأل « يعفاشلا دنع ةدجسلا ءادأ زوجي لوألا دنع ناك نإف #نومأسب ال) : هلوق

 وهو ببسلا ىلع ببسما يدقت مزلي هنأل « لوألا دنع اهؤادأ زوجي الف يناثلا دنع ناك نإو <

 . ىلوأ مالكلا مات دنع دوجسلاو « انلق اب عقي مالكلا مات نألو « دساف

 ةبجاو ةدجسلاو « ةياردلا يف ةروكذملا رشع ةعبرألا :ش (عضاوملا هذه يف ةبجاو ةدجسلاو) :م

 اميف كلام لاق يوونلا لاقو « ةنس ةعامج دنعو « دمحأو كلامو يعفاشلا دنعو « اندنع يأ
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 ةدجسلا» : - مالسلا هيلع - هلوقل دصقي مل وأ نآرقلا عامس دصق ءاوس عماسلاو «يلاتلا ىلع

 ۰۲ اهالت نم یلعو « اهعمس نم ىلع

 . ةليضف يه : دمحم وبأ يضاقلا هاكح

 . انئاملع دنع ةبجاو ةوالتلا ةدجس : يزارتألا لاقو

 الب عمتسملاو ئراقلل ةنس اهنأ «بذهملا»يف يوونلا ركذو « ةنس ابنإ : يعفاشلا لاقو

 . ةيعفاشلا دنع فالحخ

 . ةدكؤم ةنس «طوسبملا» ىفو

 (دصق ءاوس عماسلاو يلاتلا ىلع) :م بجاولا دح ىف ضعبلا هراتخا ام ىلع انبهذم اذه :تلق

 . (دصقي مل وأ نآرقلا عامس) :م عماسلا يأ :ش

 ءاهل سلج نم ىلع ةدجسلا راثآلا ظفل ضعب يف نأل اذهب ليق انإو: لمكألا لاقو :ش
 . كلذل اًعفد كلذب ليقف هيلع تسيلف هل سلجي مل نم نأ ماهيإ هيفو

 رثألا يوار نيب مهنم لك سيلو ةياردلا بحاص اًضيأ هعبتو « يقانغسلا نم هذخأ اذه :تلق
 بهذم نايبل وأ باتك حرشل ىدصتي نم بأد اذه سيلو ال مأ حيحص وه لهو« هجرخأ نم الو

 «مامإلاب ءادتقالاو عامسلاو ةرالتلا ةئالث ةرالتلا ةلجس بوجو ببس : يربولا لاقو
 :هجوأ ةيعفاشللو ءاهأرقي ملو اهعمسي مل نإو

 يطيوبلا يف صوصنملا حيحصلا وهو بحتسي لصف ريغ نم عماسلا قح يف هنأ :لوألا

 . هقح یف دکأتی الو «هریغو

 . عمتسم لاك وه :يناثلا هجولاو

 ئراقلا قح يف ةنس يه دمحأ دنعو « يجبنملاو دماح وبأ عطق هبو « هل نسي ال :ثلاثلاو
 ةالصلا يف وهو دوجسلا عدي ال نأ بجي ةالصلا يف اًيش أرق اذإ هنعو « عماسلا نود عمتسملاو
 . دكوأ

 یور اغإو ‹تہثی مل بیرغاذه :ش («اهالت نم ىلعو اهم دس نم ىلع ةدجسلا :٠ هلوقل) :م

 . اهعمس نم ىلع ةدجسلا لاق هنأ - هنع هللا ىضر -رمع نبا نع هفنصم يف ةبيش يبأ نبا

 قيلعتلا اذهو ‹ عمتسا نم ىلع دوجسلا نإ : -هنع هللا يضر- نامثع لاق «يراخبلا »يفو

 ةدجس ًارقف ئراقب رم نامثع نأ بيسملا نبا نع يرهزلا نع رمعم انآ «هفنصم» يف قازرلا دبع هاور
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 . دصقلاب ديقم ريغ وهو باجيإ ةملك يهو

 هعفر يذلا اذه لعج «ريغصلا عماجلا حورش»و «طيحملا»و «رارسألا»و ؛طوسبملا» يفو

 نامشع نعو :«طوسبملا» يف لاقف ‹ ثيدحلا نم ال ةباحصلا ظافلأ نم اب يبنلا ىلإ فنصلا

 نم ىلعو اهالت نم ىلع ةدجسلا :اولاق مهنأ - مهنع هللا يضر- رمع نباو سابع نباو يلعو

 اه لمكألا زمغ دقو « هريغ يف اذكو ‹ هذه يف مهظافلآ تفلتخا « اهل سلج نم ىلعو اهعمس

 هنأ هدنع تبث هنآ الولو :لاق مث « ثیدحلا نمأل < ةباحصلا لاوقأ نم هلوق يف يقانغسلا ىلع انه

 . اًنيدح هدعن امل ثيدحلا نم

 يف ام ةياغ . ثيدحب سيل هنأ ىعدا اًصضيأ هريغ نف « لمأت ريغ نم قداص اذه همالک :تلق
 . هل ديلقتلا نم رف الإو « هريغ دلق فنصملا نأ بابلا

 (وهو) :م بوجولا ىلع لدي ينعي « باجيإ ةملك ىلع هظفل يأ :ش (باجيإ ةملك يهو) :م

 بجي دصقلا ديق نع قلطم باجيإلا نأ ينعي :ش (دصقلاب ديقم ريغ) :م روكذملا ثيدحلا يأ :ش
 . نكي مل وآ عامسلل ادصاق ناک ءاوس عماس لک ىلع

 ًالاؤس هلعج هنإف يقانغسلا نم هذخأ خلإ . ... ةبجاو تناك ول اهنأب ضرتعا: لمكألا لاقو

 ةدجس نأ ىلإ بهذي نم لئالد لصاح لاؤسلا نأل < هجولا اذه ىلع هداریإ يغبني ناک امو اًباوجو

 . ةبجاو ريغ ةوالتلا

 لوأ هيلإ بهذ ام ىلع لدتسا مصخلا لوقبف « مهيلع درلا يف انتمئأ هلاق ام لصاح :باوجلاو

 هجرخأ « اهيف دجسي ملف مجنلاو اب يبنلا أرق : لاق « -هنع هللا يضر-تباث نب ديز ثيدحب

 هجرخأ «« عوطتت نأ الإ ال » : لاق ؟اهريغ يلع له : يبارعألا ثيدحبو « ملسمو يراخبلا

 «ةدجسلا ةيآ أرق ةلباقلا ةعمحج لا يف هيفو لحنلا ةروس أرق هنأ رمع نع يور ابو « ملسمو يراخبلا

 يف ةبيش يآ نبا هاور اهو ء ءاشن نأ الإ دوجسلا انيلاع ضرفي مل هللا نأ هيف رمع نع ًأطوملا يفو

 يسرافلا ناملس لحد: لاق نمحرلا دبع يبأ نع بئاسلا نب ءاطع نع ليضف نبا انث «هفنصم)

 ابأ ای هبحاص هل لاقف « اودجسف ةدجسلا اوؤرقف نوؤرقي موق هيفو دجسملا - هنع هللا يضر

 . اًضيأ يواحطلاو يراخبلا هجرخأو ‹ انودغ اذهل ام لاقف ‹ موقلا ءالؤه تينثأ الول هللا دبع

 : هوجو نم لوقعم اب اتابثإ :اولدتساو

 . ةيتالصلاك عوكرلاب تزاج امل ةبجاو تناك ول اهنأ :لوألا

 . تلخادت امل ةبجاو تناك ول اهنآ :يناثلا

 . لوزنلا ىلع ردقي بكار نم ءايإلاب تيدأ ام :ثلاثلا

 . نیمأتلاک راصف < ةلحارلا ىلع زوجت اهنأ :عبارلا
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 . ةيتالصلاك اهك رتب ةالصلا تلطب ةبجاو تناك ول « :سماخلا

 ضئارفلا يف هنأ يبارعألا ثيدح نعو « ىضم اميف رم دق تباث نب ديز ثيدح نع :باوجلا
 . ضرف ةوالتلا ةدجس نأ يعدن نحنو

 الك يبنلا لوقو « مهدنع ةجحب سيل وهو فوقوم هنأ -هنع هللا يضر- رمع ثيدح نعو

 : يلقعلا مهليلد نع :باوجلاو

 ىتأتي ةعمحجلا ىلإ يعسلاك اهسفن يف اهبوجو ىتأتي ال ءيش نمض يف اهءادأ نإف :لوألا نع امأ

 . ةراجتلا ىلإ يعسلاب

 ةرب لصحي كلذو ‹ عوشخلاو عوضخلا راهظإ اهنم دوصقملا نأل لخادتلا زاج اغإ :يناثلا نعو
 . ةدحاو

 ىلع عورشلاك ناكف « ةعورشم ةبادلا ىلع اهتوالت نإف « تبجو امك اهادأ هنأل :ثلاثلا نعو
 . عوطتلا يف ةبادلا

 . بوجولا يفاني الف ‹ ةعورشم ةلحارلا ىلع اهتوالت نأل :عبارلا نعو

 ءزجب تسيل ةدجسلاو « ةالصلا ءزج اهنأل ةدسأف ةيتالصلا ىلع سايقلا نأ :سماخلا نعو

 . ةالصلا

 ال نآرقلا مهيلع ئرق اذإو نونمؤي ال مهل امف) : ىلاعت هلوقف بوجولا ىلع انليلد امأو
 بجاولا كرتب مذلا قحتسي اغإو ء دوجسلا كرت ىلع مهمذف « ۲١( يالا : قاقشنالا) (نودجسي
 رمألا قلطمو 4دجساول :ًأرقا ةروس يف ىلاعت هلوقو (اودجساف : مجنلا ةروس يف ىلاعت هلوقو
 اهضعب يفو ءايلوألاو- مالسلا مهيلع- ءايبنألا ةعاط ركذ ةدجسلا يآ ضعب يف نألو ٠ بوجولل
 : ماعنألا) 4 هدتقا مهادهبف) : ىلاعت هلوقل ؛ ةبجاو ءايلوألاو ءايبنألا ةقفاومو رافكلا فاكنتسا ركذ
 ءادأ نأل ةالصلا ىف اهؤادأ زاج امل ةبجاو نكت ملول اهنألو « ءادعألا ةفلاخم اذكو « ۹٠( ةيآلا
 هنألو « هركي اندنعو « ادمع ناك اذإ مصخلادنعو « داسفلا بجوت عوطت يهو ةدجس ةدايز
 سايق ةبجاو نوكت نأ بجوف « ةالصلا جراخ ةبرق تعرش ةيلصألا ةالصلا ناكرأ نع درفم نكر
 . ةزانجم ا ةالص يف مايقلا ىلع

 لزتعا دجسف ةدجسلا مدآ نبا أرق اذإ ١ : لاق هنأ ايب يبنلا نع - هنع هللا يضر ةريره يبأ نعو
 ترمأو ةنجلا هلف دجسف دوجسلاب مدآ نبا رمأ ىتليو اي : يورو ««هليو اي لوقيو يكبي ناطيشلا
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 مل مومأملا ىلت اذإو « هتعباتم همازتلال هعم مومأملا اهدجسو اهدجس ةدجسلا ةيآ مامإلا ىلت اذإو

 يبأو ٠ - هللا همحر - ةفينح يبأ دنع غارفلا دعب الو « ةالصلا يف مومأملا الو « مامإلا دجسي

 . - هللا همحر - فسوي

 س

 . «رانلا ىلف تيباف دوجسلاب

 . بوجولل رمألاو مدآ نبا رمأ : لاق هنأ هب كسمتلا هجوو «ةجام نباو دمحأو ملسم هاورو

 . هذه اذكف ةبجاو تناك كلتو اهب رمأ ىتلا ةدجسلاف ةبرق هنأ رخآ هجوو

ان نم ينتقلخ هنم ريخ انأ» :هلوق يف امك ةجحب سيل وهو سيلبإ لوق ةياكح اذه :تلق نإف
 ر

 . ١١( ةيآلا: فارعألا) #نيط نم هتقلخو

 هلاق ام ناکف ‹ هبوصتساو هررق لب «هرکنی ملو «هنع ةي هللا لوسر كلذب ربخأ دق :تلق

 نوملسملا هعم دجسو مجنلا يف «دجس ةي هنأ -امهنع هللا يضر- سابع نبا نعو « اًقحو اًباوص

 . هححصو يذمرتلاو يراخبلا هاور «سنإلا نجلاو نوكرشملاو

و مجنلاو أرق ةئ هنأ - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نعو
 هعم ناک نم دجسو ءاهيف دجس

 لاق ءاذه ينيفكي :لاق هتهبج ىلإ هعفرف بارت وأ ىصح نم افك ذخأ شيرق نم اخيش نأ ريغ

 .ةريغملا نب ديلولا لبق خيشلاو «هيلع قفتم ًارفاك لتق نأ دعب هتيأر دقلف هللا دبع

 يتلا لثم حيرص رمأ وه مسق «ماسقأ ةثالث اهنأل بوجولا ىلع ةلاد اهلك ةدجسلا تابآ نألو

 مسقو . انلق امك ءايبنألا ةعاط ركذ هيف مسقو . بوجولل رمألاو كبر مسابأرقا يفو «مجنلا يف

 . ةبجاو كلذ يف مهتفلاخمو دوجسلا نع رافكلا راكنتسا هيف

 . بابحتسالا هجو ىلع هولعف اميف ءادتقالا بجي ال : تلق نإف

 .ًاقلطم ءادتقالا بجيف «ةمولعم ريغ بابحتسالا ةهج : تلق

 ةيآ يأ ةدجسلا مامإلا ىلت اذإو خسنلا ضعب ىفو :ش (اهدجس ةدحسلا ةيآ مامإلا ىلت اذإو) :م

 اهدجسو) :م مامإلا اهدجس يأ اهدجس هماقم هيلإ فاضل ةماقإو فاضملا فذح ىلع ةدجسلا

 ؛زوجي الف «عبتلاو لصألا نيب ةفلاخملا مزلي هعم دجسي مل اذإ هنأل :ش (هتعباتم همازتلال هعم مومأما

رقلا انيلع أرقي ةا هللا لوسر ناك لاق - امهنع هللا يضر- رمع نبا ثيدح يفو
 أرق اذإف «نآ

 . ملسمو يراخبلا هاور . هعم اندجسو دجس ةدجس

 دجسي مل) :م موقلاو مامإلا اهعمسو ةدجسل | ةيآ أرق اذإ يدتقملا ينعي :ش ( مومأملا ىلت اذإو) :م

 مومأملاو مامإلا دجسي ال يأ :ش (غارفلا دعب الو) :م قافتالاب اذه :ش (ةالصلا يف مومأملا الو مامإلا

دمحم دنع الإ عامجإ اذهو : ينارحلا ةيميت نب نيدلا دجم لاقو
 . نسحلا نب 
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 ةلاح فالخب عنام الو « ررقت دق ببسلا نأل ؛ اوغرف اذإ اهنودجسي : - هللا همحر- دمحم لاقو

 ةءارقلا نع روجحم يدتقملا نأ امهلو . ةوالتلا وأ ‹ ةمامإلا عضو فالخ ىلإ يدؤي هنأل ؛ ةالصلا

 امهنأل ؛ ضئاحلاو بنحجلا فالخب « هل مكح ال روجحملا فرصتو « هيلع مامإلا فرصت ذافنل

 اهتوالتب ضئاحلا ىلع بحي ال هنآ الإ ةءارقلا نع نايهنم

 ببس يأ :ش (ررقت دق ببسلا نأل) :م ةالصلا نم :ش (اوغرف اذإ اهنودجسي :دمحم لاقو) م

 وهو « عناملا لاز هانعم :ش (عنام الو) :م بجوو ررقت دق عامسلا وأ ةوالتلا وهو ةدجسلا بوجو
 . ةالصلا يف وهو هريغ نم عمس ول امك ةالصلا يف مهنوك

 :م ةالصلا نم غارفلا دعب دجسي نأ بحتسيو : لاق ثيح : يعفاشلا لاقو «ةياردلا »يفو

 «مامإلا هعباتو يلاتلا دجسي نأ :ش ( ةمامإلا عوضوم فالخ ىلإ يدؤي هنأل ءةالصلا ةلاح فالخب)

 دجس نإ ةوالتلا عوضوم فالح ىلإ يدؤي يأ :ش (ةوالتلا وأ) :م ًاعبت عوبتملا بلقتب زوجي ال اذو
 . زوجي الف يقابلا هعباتو مامإلا

 ةيآ أرق لجرل لاق ةي هنأ ةريره يبأ ثيدح نم دواد يبأ نب ركب وبأو يعفاشلا هاور ثيدحل
 ۰ . (اندجسل تدجس ول انمامإ تنك كنإ» :هدنع ةدجسلا

 ليعامسإ هدنس يفو «ةريره يبأ ثيدح نم دواد يبأ نب ركب وبأ هعفرو «لسرم اذه : تلق

 زوجي الف هدحو يلانلا دجس نإو ءنافيعض امو ةورف يأ نب هللا دبع نب قاحسإو شايع نبا
 عم يدؤي نأ ىلع تدقعنا هتيرحتو «ءادتقالا عضوم يف ةدجس ءادأب ًادرفنم ريصي هنأل ءًاضيأ
 .ءيشب درفني نأ زوجي الف مامإلا

 مامإلا ءارو :ش (ةءارقلا نع روجحم يدتقملا نأ) :م فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ :ش (امهلو) :م

 هل ناك نم» : هك هلوقل « ةءارقلا تح يف يدتقملا ىلع يأ :ش (هيلع مامإلا فرصت ذافنل) :م اعرش

 امك همكحل اًديقم دقعني ال هنأل :ش (هل مكح ال روجحملا فرصتو) :م هل ةءارق مامإلا ةءارقف مامإ

 . هعضوم يف فرع

 « ةءارقلا نع اعونم هنوك يف يدتقملا لاقي امع باوج :ش (ضئاحلاو بنحجلا فالخب) :م

 باوجلا ريرقتو « يدتقملا عمس نم ىلع اذكف « اهعمس نم ىلع بجت ةدجسلاو بنحلاو ضئاحلاك
 مكح هل يهنلا فرصتو :ش (ةءارقلا نع نايهنم) :م ضئاحلاو بنجلا نأل يأ :ش (امهنأل) :م هلوق

 لعفلا ةمرح يف يهنلا رثأو « ببسلا ليطعت يف رجحلا رثأف « ضبقلا دعب دسافلا عيبلاب كلملاك

 . ليطعتلا نود

 بنحلا نيب قرفلا نايب ىلإ اذهب راشأ -نايهنم امهنأل- هلوق نم ءانئتسا :ش (هنأ الإ) :م

 اهيلع ةدجسلا بجي ال يأ :ش (اهتوالتب ضئاحلا ىلع بجي ال) :م نايبلا نأ الإ يآ «٠ ضئاحلاو
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 ةالصلا جراخ لجر اهعمس ولو « بنحجملا فالخب ةالصلا ةيلهأ مادعنال اهعامسب بجي ال امك

 ةالصلا يف مهو اوعمس نإو ‹ مهودعي الف مهقح يف تبث رجحلا نأل ؛ حيحصلا وه اهدجس

 ؛ ةيتالصب تسيل اهنأل ؛ ةالصلا يف اهودجسي مل ةالصلا يف مهعم سيل لجر نم ةدجس

 :م اهريغ نماهعامسب ةدجسلا بجت ال امك يأ :ش (اهعامسب بجي ال امك) :م اهتوالت ببسب

 اهمزلت ال ضئاحلاو ةالصلا ناكرأ نم نكر ةدجسلا نأل ¢ اهقح يف :ش (ةالصلا ةيلهأ مادعنال)

 ‹ همزلت ةالصلا نأل :ش (بنجلا فالخب) :م اًضيأ ةدجسلا اهمزلت الف ‹ ببسلا رذعت عم ةالصلا

 . ةدجسلا كلذكف

 ةيآالا نود ام ةءارق نع نيعونممب اسيل ضئاحلاو بنجلا : لوقنانأ ىلع :ةعيرشلا جات لاقو

 همحر- يسخرسلا ةمئألا سمش هركذ « ةدجسلا بجوي ةيآلا نود امو « يواحطلا هركذ ام ىلع

 اهنود امف ةيآلا ةءارق يف هيلع رجح املف يدتقملا امأ « بهذملا رهاظ وهو ‹ ةالصلا حرش يف - هللا

 . ةدجسلا باجيإب اهتءارق صتخي نأ زاجف « اهنود ام ةءارق يف هيلع رجح

 (اهدجس ةالصلا جراخ) :م هنوك لاح لجر ةدجسلا ةيآ عمس ولو يآ :ش (لجر اهعمس ولو) م

 مدعباولاق نيذلا خياشملا ضعب لوق نع هب زرتحا :ش (حيحصلا وه) :م قافتالاب ينعي :ش

 . بوجولا

 ءامهلوق یلعاهدجسي ال : اولاق ثیح خياشملا ضعب لوق نع زرتحا : «ةياردلا» يفو

 صخشلا اذه نأ ملس امل هنأل «فيعض «ةيادهلا »بحاص هلاق يذلا اذهو : يزارتألا لاقو

 نم تبث دق هنأل ‹ ةالصلا جراخ عماسلا ىلع ةدجسلا بوجو مدعب لوقي نأ هيلع بجو روجحم

 هيلع نم قح يف هجو ىلإ ةبسنلاب روجحلملا اذه : تلق « هل مكح ال روجحملا فرصت نأ انلوصأ

 . ىلوأ روجحم ريغو « رجحلا

 . لدعلا لومش مزلتسم :لوألاف

 . مهفاف بوجولا لومش :يناثلاو

 وهو ء مامإلاو نيدتقملا قح يف يأ « حيحصلا ليلعت اذه :ش (مهقح يف تبث رجحلا نأل) م

 الف ‹ مهريغ رجحلا زواجتي الف يأ ‹ مهودعي الف مهب صتخم وهو « ءادتقالا يه رجحلا ةلع نأ

 . ةالصلا جراخ وه نم ىلع يدتقملا ةءارقب دوجسلا بجي مرج

 ينعي :ش (مهعم سيل لجر نم ةدجس ةالصلا يف) :م مهنآ لاحلاو يأ :ش (مهو اوعمس نإو) م

 ةالصلا لاعفأ نأل « ةالصلا هذه لاعفأ نم تسيل ىنعي :ش (ةيتالصب تسيل) :م ةدجسلا هذه نأل
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 ولو ءاهببس ققحتل اهدعب اهودجسو « ةالصلا لاعفأ نم سيل ةدجسلا هذه مهعامس نأل
 اهوداعأو : لاق . لماكلا هب ىدأتي الف يهنلا ناكمل صقان هنأل ؛ مهئزجي مل ةالصلا يف اهودجس

 اهنأ ؛رداوثلا» يفو . ةالصلا مارحإ يفاني ال ةدجسلا درجم نأل ؛ ةالصلا اوديعي ملو اهببس ررقتل
 - هللا همحر- دمحم لوق وه : ليقو ء اهنم سيل ام اهيف اوداز مهنأل ؛ دسفت

 اهودجسو) :م ةالصلا يف اهب ىتؤي الف ضرف الو بجاوب سيل اهعامسو « ضرف وأ بجاو امإ
 ولو) :م روجحمب سيل نم عامسلا وهو اهببس ققحتل اهغارف دعب ىنعي ةالصلا دعب يأ :ش (اهدعب
 نع يهن هنأل :ش (يهنلا ناكل ضقان) :م دوجسلا نأل يأ :ش (هنأل مهئزجي مل ةالصلا يف اهودجس
 الف) :م ةصقان تعقو اهلعف اذإف « ةلماك ةدجسلا تبجو دقو « اهيف ةالصلا نم سيل ام لاخدإ
 . اًصقان ىدأتي ال الماك بجو ام نأل :ش (لماکلا) :م صقانلاب يآ :ش (هب یدأتی

 :م ةالصلا يف اهودجس يتلا ةدجسلا اوداعأو « فنصملا لاق يأ :ش (اهوداعأو: لاق) :م
 يفاني ال ةدجسلا درجم نأل « ةالصلا اوديعي ملو) :م روجحم ريغ نم عامسلا وهو :ش (اهببس ررقتل)
 ةدئاز ةدجسس ىتأ نمك راصف « اهيفانت ال ةالصلاو ةدابع ةوالتلا ةدجس نأل :ش (ةالصلا مارحإ
 نبا هاور «  رداونلا » يف ركذ يأ :ش (دسفت اهنأ ؛رداونلا »:يفو) :م ةالصلا دسفت الف اعوطتم
 . ةالصلا دسفي دوجسلا نأ يأ « هنأ فسوي يبأو ةفينح يبأ نع ةعامس

 سيل ام) :م ةالصلا يف يأ :ش (اهيف اوداز مهنأل) :م داسفإلا نم ءايلا مضب - دسفي- :هلوقو
 نيضقان اوراصف ةالصلا دعب اودعقي نأ همكح ءيشب مهتالص يف اولغتشا مهنأ كلذو :ش (اهنم

 . ضرفلا لاح يف لفنلا ىلص نمك « مهتالص
 يفو « دمحم لوق وه «رداونلا» يف ركذ يذلا مهضعب لاق يأ :ش (دمحم لوق وه :ليقو) :م

 دنع ةالصلا دسفت ال نأ حيحصلاو : لاق مث « دمحم لوق ىلع داسفلا ركذ١ هداز رهاوخ طوسبم»
 انه ركذامو « سايقلا باوجوه دمحم لوق: لاقيو « ىمعلا ىلع لاقاذكه : لاق مث « لكلا
 ىلعو ءامهدنعاهدسفيال ةعكرلا نود ام ةدايز نأ ىلع ءانب ناسحتسالا باوج مهلوقو وهو
 . اهدسفي ةدجسلا ةدايز :هلوق

 ةدابع ةدحاولا ةدجسلا دمحم دنعف « ركشلا ةدجس يف مهفالتخا ىلع ءانب فالتخالا اذهو
 . ضرفلا لامكإ لبق بجاو يف هعورشل دسفتف « ةنونسم ركشلا ةدجس نأب مكح اذهل « ةدوصقم

 ةدحاولا ةدجسلاو « ةنونسم ريغ اهنأ فسوي يبأ نع نيتياورلا ىدحإو ةفينح يبأ دنعو
 . ةدابع ةلقتسم ريغ ةالصلا ناكرأ نم اتكر اهنوك يفو « ةعكرلا ةلزنمب

 . ركشلا ةدجس ةيعورشم يف دمحم عم فسوي يبأ لوق راحبلا ىقتلم»و !فلتخملا» يفو

 . اهيف ناتياور فسوي يبأ نع ناخ يضاق» يفو
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 مل « مامإلا اهدجس امدعب هعم لخدف « ةالصلا يف هعم سيل لجر اهعمسو « مامإلا اهآرق نإف

 اهدجسي نأ لبق هعم لخد نإو « ةعكرلا كاردإب اهل اكردم راص هنأل ؛اهدجسي نأ هيلع نكي

 « هدحو اهدجس هعم لخدي مل نإو ‹ یلوأ انهھف ‹ هعم اهدجس اهعمسي مل ول هنأل ؛ هعم اهدجس

 ببسلا ققحتل

 نكي مل «مامإلا اهدجس امدعب هعم لخدف ةالصلا يف هعم سيل لجر اهعمسو مامإلا اهأرق نإف) :م

 اكردم روكذملا لجرلا راص يأ :ش (ةعكرلا كلت كاردإب اهل اكردم راص هنأل « اهدجسي نأ هيلع

 كلت يف هكاردإب ةءارقلل اكردم راص امل هنأل ء اهيف مامإلا اهأرق يتلا ةعكرلا كاردإب « ةدجسلل

 . ةءارقلاب قلعت امل اكردم راص ةعكرلا

 همزل ام هنع طقسي ال هنأ «تادایزلا تادایز» یف رکذ :هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو

 ‹ ناميلس يبأل «ةالصلا رداون» يف ركذ ام سايق كلذو لاق مث « غارفلا دعب دجسيو ‹ عامسلاب

 ةعكرلا يف هكردأ اذإ امأ « انركذ امك « ةعكرلا كلت يف مامإلا كردأ اذإ اميف انركذ يذلا اذه مث

 ىلإ خسنلا ضعب يف راشأو ‹ يباتعلا مامإلا لاقو « ةالصلا جراخ اهدجسي نأ يغبني ليق ىرخألا

 . ةيتالص تراص اهنأل هنع طقست اهن

 اكردم رصي مل ثيح نيديعلا ةالص يف عوكرلا يف مامإلا كردأ ول اذه ىلع لكشي :تلق نإف

 . فسوي يبأل اًفالخ عوكرلا لاح يف تاريبكتلاب يتأيو « ةعكرلا كلتل

 كاردإبف ةعكرلا وأ عوكرلا يف هب ىدؤي نأ نكي ال ام لك نأ هذه سنج يف لصألا :تلق

 كاردإبف اهيف هب ىتؤي هنآ هل نكي املكو « اهب قلعتي امو ةعكرلا كلتل اكردم ريصي عوكرلا يف مامإلا

 . نكع كاردإلا انههو « هيلإ هل اكردم ريصي ال عوكرلا يف مامإلا

 . ةباينلا اهيف يزجي الو ةالصلا لاعفأ نم ةدجسلا :تلق نإف

 . ةءارقلا وه ببسلاو « ةباينلا هيف يرجي ببسل بجو اذإ لعفلا نأل « كلذ ملسن ال :تلق

 ةدجس مامإلا دجسي نأ لبق مامإلا عم لخد نإو يأ :ش (اهدجسي نأ لبق هعم لخد نإو) :م

 :ش (اهعمسي مل ول) :م لحخادلا اذه نل يآ :ش (هنأل) :م مامإلا عم يأ :ش (هعم اهدجس) :م ةوالت

 بيسلا بوجول هعم اهدجسي نأ هيلع ناك يأ :ش (هعم اهدجس) :م مامإلا نم ةوالتلا ةدجس يأ

 مل نإو ) :م دجسي نأ یلوأف < مامإلا نم اهعمس دق ةروصلا هذه يف يأ :ش (ىلوأ انههف) م

 :م ةالصلا جراخ وه اهدجس هتالص يف مامإلا عم لجرلا لخدي مل يأ :ش ( اهدجس هعم لخدي

 خياشملا فالتخا ىلع ةحيح صلا ةوالتلل عامسلاو ةحيحصلا ةوالتلا وهو :ش (ببسلا ققحتل)

 تناكف « ةالصلا يف تدجو يهو ةوالتلا ىلع ءانب عامسلا نأل دجسيال : كلام لاقو

 . اهجراخ ىدؤت الف «‹ ةيتالص
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 ‹ ةيتالص اهنأل ؛ةالصلا جراخ ضقت مل اهيف اهدجسي ملف ةالصلا يف تبجو ةدجس لكو

 . عامسلاب بوجولا نكلو « ةوالتلا ىلع هانبم ناك نإو عامسلا :انلق

 ةدجسلا تناكف « ةالصلا يف تناكو « عماسلا قح يف ببس ةوالتلا نأ حيحصلا :تلق نإف

 . اهجراخ يضقي الف ةيتالص

 ةالصلا جراخ اهئادأب انلقف « ةوالتلا وأ هقح يف ببس عامسلا نأ يف اوفلتحخا ال :تلق

 . اًطایتحا

 . ةيتالصل بجو ام نأل « عرش نيح دجسي مل اذإ اميف مامإلا عباتي ال نأ يغبني :تلق نإف

 لعج يفو « اًبجاو بجاولا ريغ لعج يف ريثأت ءادتقالل وأ ءادتقالاب ةيتالص تراص :تلق

 قبت مل ميقملاب هئادتقابو ‹ رفاسملل ةبجاو نيتعكرلا سأر ىلع ةدعقلا نإف بجاو ريغ بجاولا

 ول ىتح « عبرألا همزل رهظلا يلصمب ىدتقا ولو « ناتعكر همزلي ًالفن عبرألل مرحي ولاذكو « ةبجاو

 . عبرألا يضقي ىضق

 ‹ ةيتالص اهنوك ىلإ اعجار كلذ يف فالخلا سيل «عمجملل هحرش» يف يتاعاسلا نبا ركذو

 دصق اذإ هنأ حيحصلاف « دوجسلا بجوي له عامسلا قلطم نأ ىلإ عجار كلذ يف فالحل ا لب

 . اًقالخ ديفت ال ةغيصب «عمجملا يف ةلأسملا دروأ كلذكف « الف الإو « دجس عامتسالا

 يتأي ءاضقلاو « دؤت مل يأ :ش (ضقت مل اهيف اهدجسي ملف ةالصلا يف تبجو ةدجس لكو) :م

 :م متيدآ اذإف يأ ٠١٠١( ٠ ةيآلا : ءاسنلا) (ةالصلا متيضق اذإف) : ىلاعت هلوق يف امك ءادألا ىنعجب

 نأل « ًأطخ اذه نأب هيلع ضرتعاو « ةالصلا ىلإ ةبوسنم اهنأل :ش (ةيتالص اهنأل ةالصلا جراخ)
 : ةاكزلا ىلإ بسنلا يف لاقي امك هتالص : لاقي نأ باوصلاو « بسنلا يف تبثت ال ثينأتلا ءات

 . هتاکز

 [ ريغ ] باوص نم اريخ نوكيف « لمعتسم أطخ اذه نأب اذه نع «ةياردلا »بحاص باجأو

 . هلثمب باجأف ء اذه لثمب لمكألا يضرو « لمعتسم

 . دحأ هب لوقيالاذهو ‹ ؟باوصلا نم اريح ًاطخللا نوكي فيك :تلق

 روص يف نولهاستي ام اًريشكو « يناعملا مهدصق ءاهقفلا نأ هباوج يف لاقي نأ : باوصلاو

 . ىنعملا مهدصق لج نأل « ظافلألا

 اهنإف ةالصلا يف مهعم سيل نم ةالصلا يف مهو اوعمس اذإ اب ضوقنم لكلا اذه :تلق نإف

 : فنصملا هركذ امك اهدعب اهنودجسيو ةالصلا يف تبجو ةدجس

 . - اهدعب اهودجسو- لاق نأ ىلإ -ةالصلا يف مهو اوعمس نإو- :هلوقب
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 اهداعأف ةالص يف لخد ىتح اهدجسي ملف ةدجس الت نمو . صقانلاب ىدأتت الف ةالصلا ةيزم اهلو

 ؛ نيتوالتلا نع ةدحجسلا هتأزجأ دحسو

 نم دب الو « ةيتالص ةدجس يأ -ةدجس لكو- هلوق نم دارملا : «ةياردلا» بحاص لاق :تلق

 . هروهظ دعباذه كرت هنكلو « روكذملا ضقنلا دري ال ىتح ديقلا اذه

 وأ ةحضوم ةفص نوكت نأ امإ -ةالصلا يف تبجو- هلوق نأل « رظن هيفو :لمكألا لاقو

 وأ لاؤسلا داعو ‹ ةفشاك ةفص وأ ةالصلا يف ةبجاو ةيتالص ةدجس لك نأل « اهنع زيمتيام ةفص

 . هيضتقي ال ماقملاو مذلاو حدملاو ديكأتلا نم امهريغ

 . تتبث يأ« ةالصلا يف تبجو ةوالت نع ةدجس لكو هريدقت لاقي نأ : باوصلاف

 اذإ امأو « ةوالت نع الاح -ةالصلا يف تبجو- هلوق انلعج اذإ يهتني اغنإ هلاق يذلا اذه :تلق

 . هلاح ىلع لاكشإلاف ةفص اهانلعج

 . ةركن نوكي ال لاحلا وذ :تلق نإف

 . مهفاف ‹ فصولاب ةفرعملا نم برق انه اه لاحلا وذ :تلق

 ‹ روفلا ىلع دجس اذإ ةالصلا ةدجس ىدؤت اهنأل « دوصقم ريغ اهيف اهدجسي ملف :تلق نإف

 اهتقو : تلق لاق « ريغلا نمض يف ىدأتي الف اهتقو تاوفب هيلع اًتيد ريصت اهنأل « الف اهرخأ اذإ امأ

 . ءاضق ال ءادأ ناک دجس یتمف « عسوم

 ال روقلا ىلع اهبوجو نأ ةفينح يبأ نع ةياورو [فسوي يبأ دنعو] دمحم دنع اذه :تلق

 . كلذ راتخا فنصملا نوكي نأ زوجيف « يخارتلا ىلع

 اهنأل ‹ ىوقأ ةيتالصلا نإ: ناخ يضاق لاق :ش (ةالصلا ةيزم) :م ةدجسلل يأ :ش (اهلو) :م

 ضقتنت ةالصلا يفةوالتلا ةدجس يف كحض ول هنأ ىرت الأ « ةالصلا زاوج اهب قلعتي ةوالتب تبجو

 :ش ( صقانلاب ىدأتت الف) :م ةيزم اهل نوكيف ضقتنت ال ةالصلا جراخ اهيف كحض ولو « هتراهط

 . صقانلاب هؤادأ زوجي ال لماكلا نأل

 . دحاو ناکم يف يأ :ش (ةالص يف لخد ىتح اهدجسي ملف ةدجس الت نمو) :م

 . ةالصلا سلجم ريغ ةوالتلا سلجم :تلق نإف

 .اًمكحو ةقيقح دحاو لب :تلق

 سلجم سنج نم ناكف ةدايعلا سلجم ةوالتلا سلجم نألف اًمكح امأو « رهاظف ةقيقح امأ

 هتأزجأ دجسو) :م«ةالصلا جراخ اهأرق يتلا ةيآلا كلت ةالصلا يف يأ :ش (اهداعأو) :م ةالصلا

 ةالصلا يف تعقو يتلا ةوالتلاو ‹ ةالصلا جراخ تعقو يتلا ةوالتلا يأ :ش ( نيتوالتلا نع ةدجسلا
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 ؛ غارفلا دعب ىرخأ دجسي : «رداونلا» يفو . ىلوألا تعبتتساف ةيتالص اهنوكل ؛ ىوقأ ةيناثلا نأل

 اهالت نإو . اهب تحجرتف ‹ دوصقملا لاصتا ةوق ةيناثلل : الق < روتساف ‹ قبسلا ةوق ىلوألل نأل

 اهقاحلإ ىلإ هجو الو« ةعبتتسملا يه ةيناثلا نأل ‹ اهل دجس اهالتف ةالصلا يف لخد مث دجسسف

 ببسلا ىلع مكحلا قبس ىلإ يدؤي هنأل ؛ىلوألاب

 تلعج يأ :ش (ىلوألا تعبتتساف ةيتالص اهنأل ىوقأ) :م ةيناثلا ةدجسلا يآ :ش (ةيناثلا نأل) :م

 اذه «ء اهريغب ةالصلا نم لضفأ ةالصلا يف ةولتملا نأل « اهل ةعبات ىلوألا ةدجسلا ةيناثلا ةدجسلا

 . صفح وبأ اهاور يتلا «ةالصلا رداون»و «طوسبملا»و «ريبكلا عماجلا» ةياور ىلع

 ءامهادحإ عبتتست ال ناميلس وبأ اهاور يتلا «ةالصلا رداون a دارأ يأ :ش («رداونلا »يفو) م

 يأ «:ش ( ايوتساف قبسلا ةوق ىلوألل نأل « ةالصلا نم يأ «غارفلا دعب ىرخأ دجس) :م كلذك ناك اذإف

 يه يتلا ةيناشلا ةدجسلا يأ :ش (ةيناشلل : انلق) :م ىرخألا امهادحإ عبتتست الف بوجولا يف

 .اهؤادأ ةدجسلا بوجو نم دوصقملا نأل ءةدجسلا ءادأ وهو :ش (دوصقملا لاصتا ةوق) :م ةيتالصلا

 لاصتا لصألا نأل ‹ دوصققملاب لاصتالا ةوقب ةيناثلا تحج رتف يأ :ش (اهب تحجرتف) م

 . ببسملاب ببسلا

 نأل « لخادتلا عوضوم فالح ةيناثلاب ىلوألا قاحلإو لخادتلا نايبل ةلأسملا هذه :تلق نإف

 قحاللاب اًقحلم نوكي فيكف احضاو ىضم دق قباسلا

 مئاق راركتلا نألو « ةضيرفلا لبق ةنسلاك ىوقأ قحاللا ناك اذإ اًعبت نوكي دق قباسلا :تلق

 . اًنكمب ةيناثلاب ىلوألا قاحلإ ناكف « امهب

 مث هتوالتل دجسف) :م ةالصلا جراخ ناكو لجر ةدجسلا ةيآ ىلت نإو يأ :ش (اهالت نإو) :م

 نأل) :م اهل دجسي نأ هيلع بجي ينعي :ش (اهل دجس) :م ةيآلا كلت يأ :ش (اهالتف ةالصلا يف لخد

 اهتوقل ةعبتتسملا يه ةالصلا يف ةولتملا نأ دارأ :ش (ةعبتتسملا يه) :م ةيناثلا ةدجسلا يأ :ش (ةيناثلا

 عابتتسا مزلي ىلوألاب ةيناثلا قاحلإب بوجولا ددعت مدعب انلق ولف « اهفعضل ةالصلا ريغ يف ةولتملل
 . :ش (ىلوألاب اهقاحلإ ىلإ هجو الو) :م زوجي الف ‹ هعوبتم عباتلا

 نإ اهنأل ‹ ىلوألا ةوالتلاب يأ « ىلوألاب ةلوعفملا ةدجسلا قاحلإل هجو ال يآ : لمكألا لاق

 قبس ىلإ يدؤي هنأل) :م كلذو < ةيناثلا ةوالتلاب ةقحلم ةدجسلا تناك ةيناثلل ةعبات يهو اهب تقحلآ

 ‹ ةيناثلا ةوالغلل ةيناث ةدجس بجتف رذعتم ةروصلا هذه يف لخادتلا نأ نيبتف :ش (ببسلا لبق مكحلا

 . نيحراشلا ضعب هلعف امك ةيناثلا ةوالتلا ىلإ اهقاحلإ ريمض درت نأ كايإو : لاق مث

 يف لاق هنإف « يزارتألا نيحراشلا ضعبب دارأ : تلق دساف هنإف ‹ فنصملا ىلع ضرتعاو

 جراخ ةلوعفملا ةدجسلا : انلق نأب . اهريغ يف ةولتم اب ةالصلا يف ةولتملا انقحلأ ول انآ هنايب عضوملا اذه
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 هسلجم يف اهأرق نإف « ةدحاو ةدجس هتأزجأ دحاو سلجم يف ةدحاو ةدجس ةوالت ررك نمو

 لصاألاف ‹ ناتدجس هيلعف ىلوألل دجس نكي مل نإو ةيناث دجس اهأرقف « عجرو بهذ مث اهدجسف

 ‹ جرحلل اًعفد لخادتلا ىلع ةدجسلا ىنبم نأ

 ء ةوالتلا وهو ببسلا ىلع ةدجسلا وهو مكحلا مدقت مزلي اًعيمج نيتوالتلا يف يرجت ةالصلا

 ىلع مكحلا مدقت ملسن ال انأل « يدنع رظن ليلعتلا اذه يفو : لاق مث « زوجيال هيلع هيدقتو

 ام مزلي ال ىلوألاب ةيناثلا قاحلإ ريدقت ىلعف « ببسلا يف لخادتلا ىلع ةدجسلا ىنبم نأل « ببسلا

 . همالک یهتنا « همکحب هالتف ‹ ببسلا مدقت دقو اهدحو ىلوألا وه ببسلا نوكي هنأل ‹ لاق

 لوقلا نكي ملال :لوقت نأامهمالك نم بوصألاو لمكألا هلاق امك باوصلا :تلق

 ىلإ هجو الو خسنلا ضعب يف نأ ىلع « ةدح ىلع ةدجس ةوالت لكل تبجو انه اه لخادتلاب

 . مهفاف « ىلوألل ةعبتتسم اهنوك

 ةدجس : هلوقب ديق :ش (ةدحاو ةدجس هتأزجأ دحاو سلجم يف ةدحاو ةدجس ةوالت ررك نمو) م

 ؛ دحاو سلجم يف: هلوقبو « ةدجس ةدحاو لكل بجي ةفلتخم تادجس ررك اذإ هنأل « ةدحباو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ هنايب ءيجيس ام ىلع دوجسلا ددعت ةفلتخم سلاجم يف ناك اذإ هنأل

 : هجوأ ةثالث اهل دجس نإو « ةدحاو ةدجس هتفك ىلوألل دجسي مل نإ : يوونلا لاقو

 . دمحأو كلام لاق هبو « دجسي :اهحصأ

 . دماح وبأ هب عطقو «٤ةدعلا» بحاص هحجرو : حيرش نبا هلاق « ىلوألا هيفكي : :يناثلاو

 اهأرقف عجرو ‹ تاوطخ ثالث ىشم هنأ ينعي بهذ مث دجسف اهأرق لصفلا لاط نإ :ثلاثلا

 . ناتدجس هیلعف یلوألل دجسی مل نإو « اناث دجسشو

 . ببسلا ددعتل :ش (ةيناث دجس اهأرقف عجرو بهذف اهدجسف هسلجم يف اهأرق نإف) :م

 ملو هتءارق دعب هسلجم نع بهذ اذإ هنأ دارأ :ش (ناتدجس هیلعف یلوألل دجس نکی مل نإو) م

 م اذه يف :ش (لصألاو) :م ةدجس ةوالت لكل دجسي نأ هيلعف « ايناث اهأرقف هيلإ عجر مث اهل دجسي

 ۰ ةدجس ةوالت لكل بجي نأ سايقلاو ناسحتسالا يف ينعي :ش ( لخادتلا ىلع ةدجسلا ىنبم نأ)

 رركتب رركتي مكحلاو « ةوالتلا مكح ةدجسلل نأل « نكت مل وأ دحاو سلجم يف تناك ءاوس

 . بسلا

 ىلإ نوجاتحي نيملسملا نأ كلذو :ش (جرحلل اًعفد) :م :هلوق وهف ناسحتسالا هجو امأو

 ىلإ يضفي ةدجسلا يف راركتلا مازلإف ء اًبلاغ راركتلا ىلإ جاتحي كلذؤ « هملعتو نآرقلا ميلعت

 ىلع أرقي ناك -مالسلا هيلع- ليربج نأ يورام اذه دبؤيو عوفدم جرحلاو ء ةلاحم ال جرحلا
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 تابوقعلاب يناثلاو « تادابعلاب قيلآ وهو مكحلا نود ببسلا يف لخادت وهو

 . ةدحاو ةرم دجسيو هباحصأ ىلع ةي يبنلا آرقيو -مالسلا هيلع -يبنلا

 رركتو ةي هللا لوسر ىلع ةدجسلا ةيآب لزني ناك هب ليربج نأ حص دقو :لمكألا لاقو

 . لخادتلا زاوجل اًميلعت ةدحاو ةرم اهل دجسي هيو هللا لوسر ناكو « هيلع

 ‹ هيف كش ال حيحص ايب يبنلا ىلع نآرقلا نم اهريغو ةدجسلا ةيآب ةَ ليربج لوزن :تلق

 ىسوم وبأ ناكو « لقنلا درجمب يفتكاف هيلإ ضرعتي ملو «؟ نيأ نم ةيضقلا ةيقب ةحص نكلو
 ةرم دجسيو ةدجسلا رركتو ةرصبلا دجسم يف نآرقلا سانلا نقلي -هنع هللا يضر- يرعشألا

 . ةدحاأو

 هنأ - امهنع هللا يضر - نيسحلاو نسحلا ملعم وهو يملسلا نمحرلا دبع يبأ نع يورو

 « ةباحصلا نع ةوالتلا ذخأ دقو « ةدحاو ةدجس ىلع ديزي الو اًرارم ةدحاولا ةيآلا ملعي ناك

 . مهنعاهمكح ذخأ هنأ رهاظلاف

 لخادت وه ةدجسلا ىنبم هيلع يذلا لخادتلا يأ :ش (مكحلا نود ببسلا يف لخادت وهو) :م
 ةدوجوملا تاوالتلا لعجي نأ وهو « ةدجسلا بوجو وهو « مكحلا نود ةوالتلا وهو ببسلا يف

 زوجي ال ققحت اذإ ببسلا ذإ ٠ بوجولل اًببس ةثلاثلاو ةيناثلا نكت ملف « ةدحاو ةوالت سلجملا يف
 ببس نأ حيحصلا : لاقو « لخادتلا يسخرسلا فعضو . اًطايتحا تادابعلا يف همكح كرت
 . ءيش اهب بجي الف ٤ اببس نكت ملف ضحم راركت ةيناثلاف ‹ ةولتملا ةمرح بوجولا

 ىلوألل عبت اهنأل ةيناثلا يف دجوي ملو «ةدوصقم ةوالت اهبوجو ببس : يديرتاملا لاقو

 . ةليسو كلذو ركفتلاو ظفحلل ريركتو

 بابسألا ددعتب مكح ول هنأل :ش (تادابعلاب قتيلأ) :م ببسلا يف لخادتلا يأ :ش (اذهو) :م
 نأل زوجي الف ‹ تابثإلا ببس بوجو دعب طاقسإلا مزلي هنأل ءةدابعلا رمأ يف طايتحالا كرت همزلي

 . اهطاقسإ يف ال اهتابثإ يف طاتحي ةدابعلا

 تسيل اهنأل < تابوقعلاب قيلأ ببسلا نود مكحلا يف لخادتلا يأ :ش ( تابوقعلاب يناثلاو) :م
 اًقاضم بجوملا دوجو عم مكحلا مدع نوكيل مكحلا يف لخادتلا لعجيف اهئرد يف لب اهيف طاتحي امن

 . مركلا لامكو وفعلا غوبسب فوصوملا وه هنإف « همركو هللا وفع ىلإ

 : يف رهظت نيلصفلا نيذه ةرمثو

 كلت هيفكت تارم سلجملا كلذ يف ةيآلا كلت أرق مث < دجسف ةدجس ةيآ ىلت اذإ اميف :لوألا

 . اهدعب دجوت ىتلا ةوالتلا نع ةدجسلا
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 ‹ لصألا ىلإ مكحلا داع فلتخا اذإف « تاقرفتملل اًعماج هنوكل سلجلا داحتا دنع لخادتلا ناكمإو

 ‹ كانه لطبملا وهو ضارعإلا ليلد هنأل ؛ ةريخملا فالخب مايقلا درجمب فلتخي الو

 يف لخادتلا مدعب اًعبارو اًنلاث كلذكو « اًناث دلجي اًيناث ىنز ول مث دلجف ىنز اذإ :يناثلا يف
 . ةبوقعلاو مكحلا لخادتل ةدحاو ةرم دحي ىنز مث دحي ملو ىنز اذإ ام فالخب « بابسألا

 اًعماج هنوكل سلجلا داحتا دنع) :م يعرشلا ناكمإلا هب دارأ :ش (لخادتلا ناكمإو) :م

 داحتاو ‹ لاوقألاب اقرفت نإو سلجملا امهعمجي دقعلا يرطش نأ ىرت الأ يأ :ش (تاقرفتملل

 انزلاب رقآ نم نأ ىرت الآ « ريداقألاو لوبقلاو باجيإلا يف امك تارودقملا عيمج يف رثأ هل سلجلا

 عبرأ ارقم لعجي ةفلتخلا سلاجملا يفو « ةدحاو ةرمارقم لعجي دحاو سلجم يف تارم عبرأ

 بوجو وهو :ش (لصألا ىلإ مكحلا داع) :م سلجملا يآ :ش (فلتخا اذإف) :م انه اه اذكف « تارم

 . عماجل ا مدعل راركتلا

 . ؟ هيف تارملا نيب عمج امك سلجلملا يف تايآلا نيب عماجلا عمجي ال مل :تلق نإف

 ‹ سلجملا يف عيمجلا ةوالت مدع بلاغلاو « ةروصحم ةدجسلا ةيآ نإف « جرحلا مدعل :تلق

 . روصحمب سيل هنإف « ميلعتلل راركتلا فالخب

 لبق مث ماقو دعاق وهو عاب ول اذهلو :ش (مايقلا درجمب) :م سلجملا يأ :ش ( فلتخب الو) :م

 ةدجس الإ بجي ال اهآرقف ماق مث دعاق وهو اهأرق ولو ««يفاكلا» يف اذك . هلوبق حص يرتشملا

 ال يسفن ترتخا تلاقف تماقف « يراتخا اهجوز اهل لاق يتلا يهو :ش (ةريخملا فالخب) :م ةدحاو

 :م ةقيقح لدبت سلجملا نأل :ش (ضارعإلا ليلد) :م ةريخملا مايق نأل يأ :ش (هنأل) :م قالطلا عقي

 نع بهذ اذإ فلتخي انإ سلجملا مث « ةريخملا يف يأ :ش (كانه لطبي) :م ضارعإلا يأ :ش (وهو)

 ىشم اذإ «طيحملا» يف ركذ ام امهنيب لصافلاف « فلتخي ال اًبيرق ناك نإف « اديعب سلجلملا كلذ

 . ديعب وهف كلذ نم رثكأ ناك نإو « بيرق وهف اًنالث وأ نيتوطح

 وهف هلوط وأ دجسملا ضرع وحن دمحم لاق دمحم نع متسر نبا ةياور يف ؛طوسبملا» يفو

 . بيرق

 سيلف أرق مث اريسي المع لمع وأ ةبرش برش وأ ةمقل لكأ وأ ادعاق مان نإف« طوسبملا» يفو
 ‹ عبشي ىتح سلجملا فلتخي ال لكألاب ةضورلا يفو سلجملا لدبي ال ردقلا اذه نأل « ىرحأ هيلع

 . اًناسحتسا رثکی یتح لمعلاو مالکلابو « یوری یتح برشلابو

 ةرئاس ةنيفسلاو تيبلاو عماجلاو دجسملاك اهمكح دحتت يتلا ةنكمألا «عمجملا حرش »يفو

 هذه يف : لاق ةالصلا يف اهبكارو ةرئاسلا ةبادلاو عساولا رهنلاو ريدخلاو ضوحلاو ةفقاو وأ تناك

 ‹ ىلوألا ةوالتلا دنع اهدجس ءاش نإ ريخم وهو ةدحاو ةذجس الإ همزلي ال ةوالتلا ررك اذإ نكامألا
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 يف اذكو «لصألا يف كلذك نصغ ىلإ نصغ نم لقتنملا يفو  بوجولا رركتي بوثلا ةيدست يفو

 ‹ طايتحالل ةسايدلا

 ةرثاسلا ةبادلاك بوجولا ددعتيو اهمكح فلتخي يتلا ةنكمألاو « ةريخألا دنع اهدجس ءاش نإو
 . ميظعلا رهنلاو رحبلا يف حابسلا وأ « ءارحصلا يف يشاملاو « ةالصلا يف سيل اهبكارو

 نإ «هطوسبم »يف : هداز رهاوخ مالسإللا خيش لاق :ش (بوجولا رركتي بوثلا ةيدست يفو) م

 «ةدحاو ةدجس هيفكي : مهضعب لاق « خياشملا فلتخا اًرارم ةدحاو ةيآ ًأرقيو سابركلا يدسي ناك
 . مسالا ثيح نم دحاو سلجلملا نأل

 ربتعي الو ءناكملا لدبتب ةقيقح لدبت سلجلملا نأل « ةدجس ةوالت لكب همزلي : مهضعب لاقو
 . حصألا وهو ةبادلا ريس يف امك لمعلا داحتا

 حصألا يف بوجولا رركتي يأ :ش (لصاألا يف كلذك نصغ ىلإ نصغ نم لقتملا يفو) :م
 . :ش (ةسايدلا يف اذكو) :م لقتنملاو بوثلا ةيدست نيروكذملا ىلإ عجري

 يذلاو ىحرلا لوح رودي يذلاو « ةسايدلاو بوشلا ةيدست يف فلتحاو : يزارتألا لاقو
 باجيإلا وه حصألاو رخآ نصغ ىلإ لقتنا مث نصغ ىلع الع يذلاو ٠ رهنلا وأ ضوحلا يف حبسي
 رركتي الف « سلحملا لدبتي ال سلجلملاو داحتاو لمعلا داحتا ىلإ رظنلاب يأ :ش (طايتحالل) :م

 . اًطايتحا راركتلاب انلقف بوجولا رركتي ناكملا فالتخا ةقيقح ىلإ رظنلاب بوجولا
 نم باوجل اب اهعطق هنأل ةيدستلا يف فالخ ال هنأ ىلإ ةراشإ باتكلا ظفل يفو «ةياردلا» يفو

 يفو ةسايدلا يفو نصغ ىلإ نصغ نم لقتنملا يف خياشملا فالتحا نأ ىلع لديو «ددرت ريغ

 لقتنملا يف خياشملا فالتخا نأ ىلع لدي ىرت امك لقتنملاو ةيدستلا ىلإ هب راشأ ظفللا اذهو ةياهنلا
 مث« ددرت ريغ نم باوجل اب اهعطق هنأل « بوثلا ةيدست يف ال ةسايدلا يفو نصغ ىلإ نصغ نم
 لئاسملا يف «ريغصلا عماجلا حورش »يف فالتخالا ركذ نكلو < حصألا ركذب يناثلا باوجملا هبش
 . اهلك ثالثلا

 حضاوب سيلو : لاق مث هركذام خلإ . . . . هركذو «ةياردلا »بحاص لاقو: لمكألا لاقو
 . اًعيمج نيملسملاب اًقلعتم حصألا يف هلوق نوكي نأ زاوج

 . ةروكذملا ثالثلا روصلا يف حصألا هجو نوكي نأ زوجي - طايتحالل- :هلوقو

 . نصغ ىلإ نصغ نم لقتنملا ةلأسمب قلعتم حصألا يف هلوق نأ رهاظلا :تلق

 ةلأسم يف باوجل اب «ةيادهلا *بحاص عطقو « ةسايدلا ةلأسمب قلعتم - طايتحالل- : هلوقو
 . ةقيقحلا يف هيف فالخلا نوك يفن مزلتسي ال تابثإ وأ يفنب
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 ‹ عامسلا هقح يف ببسلا نأل ؛ عماسلا ىلع بوجولا رركتي يلاتلا نود عماسلا سلجم لدبت ولو

 ىلع بوجولا رركتي ال هنأ حصألاو « ليق ام ىلع عماسلا نود يلاتلا سلجم لدبت اذإ اذكو

 ارابتعا هسأر عفرو ربك مث دجسو « هيدي عفري ملو « ربك دوجسلا دارأ نمو « انلق امل عماسلا

 ‹ ةالصلا ةدحسب

 هبو « خياشملا قافتاب :ش (عماسلا ىلع بوجولا رركتي يلاتلا نود عماسلا سلجم لدبت ولو) م

 ةوالتلا ددعت لطبأ عرشلا نأل « رهاظلا كلذكف ةوالتلا هقح يف ببسلا لوقي نم لوق ىلعو

 ‹ عماسلا قح يف كلذ رهظي ملف « ةقيقح ال هسلجم ڊاحتال اًمكح يلاتلا قح يف ةرركتملا

 يف) :م ةدجسلا بوجو ببس يأ :ش (ببسلا نأل) :م هيلع بوجولا رركف ددعتلا ةقيقح تربتعاف

 رركتي :ش (اذكو) :م بوجولا راركتب ببسلا رركتف :ش (عامسلا) :م عماسلا قح يف يأ :ش (هقح

 وهو « خياشملا ضعب لوق ىلع :ش (انلق ام ىلع عماسلا نود يلاتلا سلجم لدبت اذإ) :م . بوجولا

 . اًضيأ مالسإلا رخف لوق

 يف ببسلا نأل هلوق ىلإ هب راشأ :ش (انلق امل عماسلا ىلع بوجولا رركتي ال نأ حصاألاو) :م

 يباجيبسألا يضاقلا لوق اذهو « بوجولا رركتي الف دحتم عامسلا ناكمو « عامسلا هقح

 . «يواحطلا حرشا» بحاص

 هسأر عفرو ربك مث دجسو هيدي عفري ملو ربك) :م ةوالتلا دوجس يأ :ش (دوجسلا دارآ نمو) :م

 . ةالصلا ةدجسب اًرابتعا هوربتعا ينعي :ش (ةالصلا ةدجسب رابتعا

 . هب ةببسملا ىف امك ةنس اهيف ريبكتلا نأ ىلإ ةراشإ - ربك - : هلوقو

 ال ةنس وه لب بجاوب سيل ريبكتلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو « هتوص عفريو : يباجيبسألا لاقو

 دنع ربكي ال هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو : لاقف « (طيحملا »ىف هركذام كلذ ديأو « انركذ

 ةياور يهو ‹ لقتنيال انه اهو ‹ طاطحنالا دنعو ‹ نكرلا نم لاقتنالا ريبكت نأل « طاطحنالا

 . فسوي يبأ نع نسحلا

 نع نسحلا ةياور يهو « ءاهتنالا يف ربكي الو ءادتبالا يف ربكي : ليقو :« ةريخذلا» يفو

 دمحمو فسوي يبأ نيب فالخ ءاهتنالا يفو « فالخ الب ءادتبالا يف ربكي : ليقو « ةفينح يب

 . ربکی دمحم لوق یلعو « ربکی ال فسوی يبآ لوق ىلع

 مهنم :ةريره يبأ نبا لاقو . هعفر دنعو « دوجسلا ىلإ يوهللربكي ةيعفاشلا روهمج دنعو

 طرش وهو دمحأ لوق وهو « عفرلل مث يوهلل مث حاتتفالل ربكي ةالصلا ريغ يفو امهيف ربكي ال نم
 . مهنم رفعج يبأ لوق وهو ًالصأ عرشي ال ثلاثلا يفو « بحتسي هجو يفو « روهشملا يف
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 ؛ مالس الو هيلع دهشت الو - هنع هللا يضر - دوعسم نبا نع يورملا وهو

 ةدحاو ةدجس دجسي نأ اهقح هدنع نإف « يعفاشلا لوق نع اًزارتحا -هيدي عفري ملوح :هلوقو

 عضو اهلقأو < ملسیو عفرلل ربکی مث هيدي عفری الو دوجسلل ربکی مث « ایوان هیدی اًعفار ربکیف
 .« ةيلازغلا ةصالخلا» يف اذك « مالس الو عورش الب ضرألا ىلع ةهبجلا

 عفري ال ىتح دوجسلا يف دعقي ال مالسلا هيلع ناك - امهنع هللا يضر - رمع نبا ثيدح يفو

 دبع وبأو نيريس نباو ةبالق وبأو نسحلاو ميهاربإ لاق انلوقبو « هيلع قفتم ثيدح وهو « هيدي
 . ةبيش ىبأ نبا هلك كلذ ركذ «رماعو نمحرلا

 وه ةوالتلا ةدجس ةفص نم روكذم ا ينعي :ش (-هنع هللا يضر- دوعسم نبا نع يورملا وهو) :م

 دجسو ربك ةدجسلاب رم اذإف « نآرقلا انيلع أرقي ةه هللا لوسر ناك :لاق -امهنع هللا يضر

 نعو ‹ كلام لاق هبو «ةوالتلل دجسي نم ىلع يأ :ش (هيلع دهشت الو) :م دواد وب هاور «اندجسو

 . دهشتي ال : يطيوبلا لاقو «نالوق هيف يعفاشلا

 ضعب ذخأ هبو « دهشت الو ميلست اهيف سيل : هباتك يف يعفاشلا لاق :هداز رهاوخ لاقو

 نبا ناكو « ميلستو دهشت اهيف : لاق نكل : يعفاشلا لاق اب ذخأي مل نم هباحصأ نمو « هباحصأ

 . دهشت ىلإ اهيف جاتحي ال نكل « ميلست اهيف لوقي حيرش
 الو دهشتي ال هنأ صوصنملاو ‹ دهشتي الو ملسي : ليقو « ملسيو دهشتي : ليق «هيبنتلا »يفو

 . ملسي

 : نيئيشب هيف (هيبنتلا» بحاص ىلع ضرتعاو

 لب كلذك رمألا سيلو « هريغ صن هل سيل هنأو ملسي ال هنأ يعفاشلا صنب حرص هنأ :امهدحأ

 . مالسلا طارتشا يف ناروهشم نالوقلا

 . ملسيال هنأ بهذملا يف حجارلا نأب حرص هنأ :يناثلا

 « مالسلا طارتشا يوونلا هاكح ام ىلع باحصألا دنع حيحصلا لب « كلذك سيلو

 دنعدهشتي الو« نورخآو يعفارلاو امهقيلعت يف بيطلا وبأو دماح وبأ هححص نمو : لاق

 . مرثألا ةياور يف هيلع صن «ةلبانحلا

 نبا ىيحيو ديعسو نسحلاو يعخنلا لاق هبو < اًضيأ هيلع مالس الو يأ :ش (مالس الو) :م

 ‹ وهام يرد الف ميلستلا امأ :دمحأ لاق :رذنملا نبا لاقو « حلاص وبأو ءاطعو كلامو باثو

 . ملسي : ,ونزملا لاقو ‹ يطيوبلا يف ملسي الو ناتميلست هنعو ‹ ةميلست هئزجيو ضرف هنأ هنعو
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 يف ةروسلا أرقي نأ هركيو : لاق ‹ ةمدعنم يهو ةميرحتلا قبس يعدتسب وهو للحتلل كلذ نأل

 ةدجسلا ةيآ أرقي نأب سأب الو « اهنع فاكنتسالا هبشي هنأل ؛ ةدجسلا ةيآ عديو « اهريغ وأ ةالصلا

 وأ ‹ ةيآ اهلبق ارقي نأ يلإ بحأ : - هللا همحر - دمحم لاق ءاهيلإ ةردابم هنأل ؛ اهاوس ام عديو

 . ملعأ هللاو « نيعماسلا ىلع ةقفش اهءافخإ اونسحتساو «ليضفتلا مهول اعفد نيتيآ

 :م يضتقي يأ :ش (يعدتسي) :م ليلحتلا يأ :ش (وهو للحتلل) :م مالسلا يأ :ش (كلذ نأل) م

 :ش (يهو) :م ميلستلا يضتقي ال ةالصلا دوجسو ةالصلا دوجسب ةربتعم اهنأل :ش (ةميرحتلا قبس)

 . ةمودعم هباوصو « فيرصتلا لهأ دنع أطخ ظفللا اذه :ش (ةمدعنم) :م ةيرحتلا يأ

 يف امك ةيرحتلل ريبكتلاو « ربك دوجسلا دارآ نم ركذ دقو ةمودعم نوكي فيك :تلق نإف

 . ةالصلا يف عورشلا

 سيل اهل ريبكتلاو « ةالصلا ةدجس نيبو امهنيب ةهباشملل لب ةيرحتلل ال ريبكتلا كاذ :تلق

 . انهاهاذكف دوجسلا ىلإ لاقتنالل لب ةيرحتلل

 يف ةروسلا ارقي نأ هركيو) :م : ريغصلا عماجلا »يف -هللا همحر- دمحم يأ :ش (لاقو) :م

 كعدو ام :  ةءارق يف الإ ةظفللا هذه ىنعم لمعتسي ملو « كرتي يأ :ش (عدي وأ اهريغ وأ ةالصلا

 (اهنع فاكنتسالا هبشي هنأل ةدجسلا ةيآ) :م عليو ةذاش يهو « فيفختلاب « (۳ةيآلا : ىحضلا) كبر

 نارجه ىلإ اًضيأ يدؤي وهو « نينمؤملا قالخأ نم كلذ سيلو « ةدجسلا نع ضارعإلا يأ :ش

 . نآرقلا ضعب

 . رهجلا وأ رسلا ةالص تناك ءاوس < ةالصلا يف ةدجسلا ةيآ ةءارق هركي : يعفاشلا لاقو

 هبو «رهجی ام نود رسی امیف هرکی اندنعو ‹ تاولصلا عيمج يف اهتءارق هركي: كلام لاقو

 . دمحأ لاق

 يأ :ش (اهيلإ) :م ةعراسم يأ :ش (ةردابم هنأل ءاهاوس ام عديو ةدجسلا ةيآ أرقي نأب سأب الو) :م

 نيتيآ وأ ةيآ اهلبق ارقي نأ يلإ بحأو) :م ةالصلا باتك يف :دمحم لاق يأ :ش (لاق) :م ةدجسلا ىلإ

 نسحتسا يأ :ش (اونسحتساو) :م ضعبلا ىلع تايآلا ضعب ليضفت يأ :ش (ليضفتلا مهول اًعفد

 . خياشملا

 (نيعماسلا یلع) م ةقفشلا لجأل يأ :ش (ةقفش) م ةدجسلا ةيآ ءافخإ يأ :ش (اهءافخإ) م

 هيلع ىقبيف نايسنلا ببسب كلذ دعب اهيدؤي الف عنامل لاحلا يف اهيدؤي ال ابر عماسلا نأل :ش

 . مثأيف بجاولا

 ‹ ةعامج هعم ناك نإو « ىفخأ وأ رهج ءاش فيك أرقي هدحو ىلاتلا ناك اذإ : (طيحملا» ىفو

 نأ يغبني اهؤادأ مهيلع قشي ال هنأ هبلق يف عقوو « دوجسلل نيئيهم موقلا ناك نإ :انخياشم لاق
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 . مالسلاب مهنايتإ نع ازرحت رهجي الو هسفن يف اهأرقي نأ يغبني

 يفو .« طيحلملا» يف هركذ فلتخي ال ادعاقو . اعجطضم مونلاب سلجملا فلتخي :عورف

 اذکو » سلجللا فالتخا بجوي ال لوزنلاو بوكرلاو ءاكتالاو دوعقلاو مايقلا «هقملا عماوج)»

 دمحم نع «ىقتنلا»يفو . فلتخت عماجلا دجسم اك اًريثك دجسملا وأ اريبك تيبلا ناك نإ :ليقو
 نآرقلا أرق نمع ركب وبأ لئس «هقفلا عماوج» يفو . ليصفت ريغ نم رركتي ال عماجلا دجسملا يف
 . اناث بجي اينا أرق مث ةدجس لكل دجسو هلك

 زوجي الو هيفو « ةدجس هيفكي اهالت مث اريثك لله وأ حبس مث اهالت ول «ينانيغرملا» يفو
 تقو يف اهدجس هوركم تقو يف اهأرق ناف « اهيف اهأرقي نأ الإ  ةهوركملا تاقوألا يف اهؤادأ

 . هورکم ريغ

 زوجي بورغلا دنعاهدجسو عولطلا دنع اهأرق نإ : ليقو « زوجي ال : ليقو « زوجي :ليق
 . سكعلا زوجي الو

 رخآ ىلإ ناتيآ وأ ةيآ اهدعب ناك نإ هتالص يف ةروسلا رخآ يف ةدجس ارق اذإ لصألا يفو

 اهل دجس ءاش نإو ءةدح ىلع اعوكر اهل عكر ءاش نإ ينعي « دجس ءاش نإو عكر ءاش نإ ةروسلا
 ًأرقيو عوكرلا ىلإ جاتحي هنأل « مايقلا ىلإ دوعي دجس نإو ‹ لضفأ ةدجسلاو ةدح ىلع ةدجس

 هركيو ‹ تايآ ثالث ريصي ىتح ىرخألا ةروسلا نم ةيآ اهيلإ مض ءاش نإو عكري مث ةروسلا هسفنب

  اهيلإ جاتحي ال ةدجسلا يفو « امهنيب ةفلاخمل ةينلا ىلإ جاتحي عوكرلا ىلإ ايش اهدعب مقي مل ول

 . فسوي يبأو ةفينح يبأ نع هلقن « ةوالتلا ةدجس ماقم ةالصلا عوكر ماقأ ءاش نإ : ليقو

 دقو « ةوالتلا ةدجس نع بونت ةعكرلا ةدجس نأ ىلع لدي ام ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو

 ليئارسإ ينبك هنم اًيرق وأ مجنلاو فاربعألاك ةروسلا رخآ يف ةدجسلا تناك اذإ هنع يور
 . ةوالتلا نع ةعكرلا ةدجس هتأزجأ ةروسلا نم غرف نيح عكرف «تقشناو

 ةدجس وأ اهنع بوني عوكرلاف ةوالتلا نود ةالصلل دجسو عكر اذإاميف خياشملا فلتخاو

 نودب ةدجسلا نع بوني ال عوكرلا نأ ىلعاوقفتا مث ءاهنم هبرقل عوكرلا لبق ةالصلا
 . دوجسلا ىف اوفلتخاو « ةينلا

 اًمئاق هئاوتسا دعب وأ هعوكر يف بوني ملام بوني ال : خلب ةمئأ نم ةعامجو ةعامس نبا لاق
 . هتوالتو هتالصل دجس اذإ
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 يفاذك « امهنع بونتف ىوقأ ةيتالصلاو « طرشب تسيل اهيف ةينلا نإ: مهريغ لاقو

 ةيتالصلا نأل «« رداونلا» يف هيلع صن « هزجي مل دوجسلا يف وني مل ول «طيحملا» يفو« ةريخذلا»

 . ةينلاب الإ ايش اهنع بوني الف اًمكح اهفلاخت

 يفو عوكرلا نود بوني دوجسلا نأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو < ةينلا نودب زوجي :ليقو
 . عوكرلا نود اهنع بونت ةالصلا ةدجس نأ حصألا طوسبملا

 اهنأل ةيتالصلاب ةداؤم ريصتو « ةينلا ىلإ جاتحي ال : خياشملا ةماع لاقو ناخ يضاق يفو

 وأ ‹ ةروسلا رخآ ىلإ تايآ ثالث اهدعب ناك نإو « ةينلا ىلإ جاتحيف دوعلا عطقنا اذإ الإ « ىوقآ

 . هانركذ ام هلك اذه يف مكحلاف ةروسلا طسو يف تناك وأ « ةروسلا رخآ يف تناك

 وأ ةروسلا نم اعبر أرق نكلو « روفلا ىلع هوجولا هذه يف اهل دجسي ملو اهل عكري مل هنأ ولف

 طسو يف ةدج سلا تناك وأ « تايآ ثالث اهدعب أرق نإ اًتيش اهنم أرقف ىرخأ ةروس ىلإ جرخ

 ‹ اهلحم تاوفل هيلع انيد تراص اهنأل « ةوالتلا نع ةالصلا ةدجسو عوكرلا هئزجي مل ةروسلا

 نع دوجسلاو عوكرلا عوقو ةعنامو ةلصاف ريصت اغإ ثالشلا تايآلا نأ رحبلاو لصألا يفو

 . اهرخآ ىف ةعنام ريصت الو ةروسلا طسو ىف تناك اذإو .ةوالتلا

 عوكرلا بوني الو دوعلا طقس اهدعب تايآ ثالث أرق اذإ مالسإلا خيش نع ينانيغرملا يفو
 . ناخ يضاق يف اذكو « تايآ ثالث نم رثكأ أرقي ملام عطقني ال : يناولحلا لاقو « ةوالتلا نع

 عفر امدعبو هيف اوفلتخا عوكرلا يف اهأرق ولو « عوكرلا دنع اهب يوني :«هقفلا عماوج »يفو

 ‹ اهب رهجي ال ةالص يف ةدجس أرقي نأ مامإلل يغبني الو « ةفينح يبأ نع ةياور الإ زوجي ال هسأر

 الف عوكرلا لبق اهب يتأي ةيتالص اهنأ موقلا نظي دجس نإو « بجاولل اًكرات ريصي دجسي مل اذإ هنأل
 . هنوعباتي

 ةروعلا رتسو « اًبايثو اًناكمو اًندب ساجن ألاو ثادحألا نم ةراهطلا ةدجسلا ىف طرتشي

 .اهدسفي ال ةاذاحملا« ديفملا ىفو . اهدسفي ةالصلا دسفي ام لكو « ةينلاو ةلبقلا لابقتساو

 ‹ هلثم يبعشل ثلا نعو . ءوضو ريغ ىلع دجسي ي ناک هنآ رمع نبا نع نکسلا نبا ةياور يفو

 نبا لاق . اهسأرب موت ضئاحلا نأ بيسملا نباو نافع نب نامثع نع « ةبيش يبأ نبا فنصم ١ يفو

 . ةعبرألا بهاذملا باحصأ نم روهمجلا هيلع ام فالخ اذه « تدجس كل مهللا لوقيو بيسملا

 يبأو سابع نبا نع لاطب نبا ركذو « ةزانجلا يف امك دجسي مث ممتي ةياور يف يعخنلا نعو
 ناك هنأ يبعشلا نع انيور دقو : رذنملا نبا لاقو « ةلبقلا لابقتسا اهيف طرتشي هنأ نمحرلا دبع

 ًالهج ةلبقلا ريغب اهدجس ول «لمكألا ةنازخ» ىفو ء« فارشألا» ىف هركذ ههجو ناك ثيح دجسي
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 «ًاضوت اذإ اهضقي ملو دجسي مل ءاًئدحم ناك اذإ ئراقلا نأ يلبنحلا ةيميت نبا ركذو « تزاج

 مل لصفلا لاطو دجسي مل نإ : يروثلا لاقو « لصفلا لاط اذإ رهطتملااذكو « عمتسملااذكو

 لوحكم لاق هبو « أضوتاذإ دجسياندنعو « يعازوألاو يعخنلا نع كلذ ىوريو «دجسي

 . ةعامجو قاحسإو يروثلاو

 نوعماسلا فطصيو «نيعماسلا ىلع دوجسلا يف يلاتلا مدقت بحتسي «رحبلا رصتخم» يفو

 عماوج» يفو « اوناك ثيح هعم نودجسي يلاتلا دجس اذإف « هلبق مهسوؤر نوعفري الو هفلخ

 . هفلخ فصلا ةيوست نوري الو همادق وأ هفلخ « هقفلا

 «اطوبسملا» يف هلثمو اًتاسحتسا يلاتلا لبق هسأر عماسلا عفريال : لمكألا ةنازخ يفو

 هبو «عماسلا دجس دجسي ملو يلاتلا بهذ ولو هلبق عفرلاو هب ءادتقالا يوني ال هنأ يوونلا هرکذو

 يفو ‹ ضرألا ىلع دجسو لزن ءاش نإو « هيلع دجس ءاش نإ ربنلا ىلع أرق ولو ٠ يعفاشلا لاق
 موقي مث اهل ادجاس رخي عكار وهو كلذ ركذتف اهب دجسي نأ يسنو ةدجس ًأرقو ىلص مامإ لصألا

 . وهسلا اتدجس هيلعو « هتالص يف يضيو هعوکر يف دوعیف

 هيلع سيلف اهدجسي نأ يسنو ةدجسلا ةيآ الت اذإ يلصملا نأ يدعسلا نع «ةريخذلا» يفو

 . اهدجسي نأ هيلع بجي ال ةوالتلاو دجسي [. . . .] مصألاو مكبألا ىأر هيفو « وهس

 لاق ءاذه فيك ةدجس نيرشحعب رجفلا ىلص لجر «يتفملا ةدع» يف اهركذ : ةبيرغ ةلأسم

 دجسف وهس مامإلا ىلعو « ةيناثلا ةعكرلا يف ةدجسلا يف مامإلا كردأ لجر اذه :ديهشلا

 قوبسملا ماقأ مث وهسلل دجسو دهشت مث اهل دجسف ةوالت ةدجس كرت هنأ مامإلا ركذت مث «نيتدجس

 نيب دعق هنأ ركذت مث « ةيناثلا ةعكرلا يتدجس دجسو اهل دجسي نأ يسنو « ةدجسلا ةيآأرقو

 وهسلل دجسو ملسو دهشت مث اهل دجسف « ةوالتلا ةدجس ركذت مث نيتدجس دجسف اًيسان نيتعكرلا
 . ملعأ هللاو نيتدجس

 اهديعي ال فسوي يبأ دنعو « دمحم لوقاذه : ليق « داعأو اضوت اهيف ثدحلا هقبس ولو

 ‹ رصملا جراخ يف اذه: يناولحلا لاق « اهل ىموي ةبادلا ىلع اهأرق ولو « هدنع عضولاب اهمامتل

 يف ارارم بكارلل يلصملا اهالت ولو « ةفينح يبأ لوق يف هئزجي ال هتوالتل ىلوأف رصملا يف ناك نإف

 . ةدجس ةوالت لكل قئاسلا ىلعو <« ةدحاو يلاتلا ىلعف اهقوسي لجرو ريست ةبادلاو « ةعكر

 لك يلصي ارارم دحاو لك اهأرقف يلصي ةباد ىلع امهنم دحاو لك ناك ول : «ىقتنملا »يفو

 ةدجس يف كحض ولو . ةبادلا ىلع اهتءارق ددعب هبحاص ةوالتو « ةدجس هتوالتب امهنم دحاو
 . اًئدح نوكي ةوالتلا
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 دنع اهجراخ اذكو « روفلا ىلع ةالصلا يف اهؤادأو ءوضولا ديعي الو اهديعي  ىبتجملا» يفو
 لاغتشالا حابم لثمروفلا ةياور ىلع مث « يخارتلا ىلع يخركلاو دمحم دنعو فسوي يبأ

 نأ يواحطلا ركذو « هفالخ حيحصلاو «ةعاطتسالاو عازنلا دنع ريخأتلا حابي الو « جئاوحلاب

 . اهيف لجرلل اًمامإ حلصت ةأرملاو « اقلطم هوركم اهريخأت

 يف لوقي نأ حصألاو « هدوجس يف لوقي اذام -هللا همحر- دمحم ركذي مل اطوسبملا» يفو

 موقي نأ اونسحتساو « يعفاشلا لاق هبو « ةالصلا دوجس يف لوقيام حيبستلا نم هدوجس

 . هب رضي الف لعفي مل نإو « هب درو نآرقلاو « مايقلا نم طوقس رورخلا نأل «دجسيف

 « هفنصم)» يف ةبيش يبأ نب ركب وبأ ركذو « زاج ةالصلا حيبست ريغب ىتأ نإو «ىبتجملا »يفو

 دجسا : نآرقلا دوجس يف لوقي ةَ هللا لوسر ناك : تلاق « -اهنع هللا يضر - ةشئاع نع

 يف لوقي ناک هنأ رمع نبا نعو « «هتوقو هلوحب هرصبو هعمس قشو هروصو هقلخ يذلل يهجو
 ًالمعو « ينعفني اًملع ينقزرا مهللا « يداؤف نمآ كبو يداوس دجس كل مهللا هدوجس»

 «ًالوعفمل انبر دعو ناك نإ انبر ناحبس : ةدجسلا أرق اذإ لوقي ناك هنأ ةداتق نعو «(ينعفري

 يف ريخلاو كيدعسو كيبل : هدوجس يف لوقي ناك هنأ هللا دبع نعو « اًئالث هذمحبو هللا ناحبس

 قحو « يقلاخ بارتلا يف ارفغتسم يهجو دجس : لوقي ناك هنأ مالسلا هيلع دواد نعو « كيدي

 .هل

 ققحملا ةئزجت نم يناثلا دلحلا مت
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